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PRESTANDA OCH KÖRGLÄDJE  
Vare sig du planerar en sommarutflykt till en närbelägen ö med barnen, en fartfylld 
vattensportdag med kompisgänget eller en höstlig fisketur, så är Yamarin Cross alltid en 
pålitlig partner till sjöss. Båtens hjärta ligger i den enorma prestandan och de överlägsna
köregenskaperna. Det stadiga aluminiumskrovet garanterar en behaglig och trygg resa
i alla väder. Som ägare till en Yamarin Cross kan du starta båtsäsongen direkt på våren efter 
att isarna smält och njuta av båtlivet långt in på de skymmande höstkvällarna.

SÄKERHET
Din och dina passagerares säkerhet är viktig för oss. Därför genomgår alla Yamarin Cross-
båtar redan i designstadiet genomgående och omfattande tester då båten testas i olika 
förhållanden i sammanlagt hundratals timmar. Resultatet av det noggranna design- och 
testarbetet är en säker motorbåt som alla uppskattar att åka i. Allt för att du ska känna 
dig trygg och kunna fokusera på och njuta av båtlivet.

NORDLIG KVALITET FÖR NORDLIGA FÖRHÅLLANDEN
Yamarin Cross-båtarnas skrov är tillverkat av marinaluminium som tål stötar, repor och 
grundkörningar bättre än andra båtbyggnadsmaterial. Det varken suger upp vatten, 
brinner, spricker eller rostar. Det tål väl de mest extrema nordiska väderleken, så du kan 
fortsätta båtfärderna långt efter att andra tar upp sina båtar för vintern. Den stadiga 
hybridkonstruktionen – där skrovet är av aluminium och däcket av glasfiber – ger 
dessutom ett tyst skrov. 

NYA ÄVENTYR VÄNTAR
Båtkollektionen Yamarin Cross övergick sommaren 2017 till Inhan Tehtaat, som ägs 
av Yamaha Motor Europe N.V. Det långa samarbetet med världens mest populära 
utombordsmärke Yamaha blir i fortsättningen ännu mer intensivt. Det är en ganska logisk 
utveckling, för Yamarin Cross är ett av de mest sålda båtmärkena i Yamaha-nätverket i norra 
Europa. Samarbetet är en attraktiv och uppskattad kombination som bevarar sitt värde. 
Tillsammans med de bästa återförsäljarna garanterar vi våra kunder så snabb och flexibel 
leverans och service som möjligt. En gemensam framtid som en del av Yamaha tryggar 
Yamarins framgångssaga även under kommande år. 

MOT ÄVENTYR
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BÅTFOLKETS FAVORIT
Yamarin Cross har hittat sin plats i båtfolkets hjärtan. Båten kombinerar en aluminiumbåts 
hållbarhet och en glasfiberbåts komfort. Yamarin Cross är ett tryggt val med en enorm 
prestanda. Båten garanterar njutbara köregenskaper för föraren samt behagliga och 
trygga upplevelser på vattnet för alla ombord. Det är alltså inget under att Yamarin 
Cross-båtarna skördat framgångar i de nordiska båttidningarnas jämförelsetester.

MÅNGSIDIG MODELLSERIE
Yamarin Cross-båtarna lanserades på marknaden 2011, och den nuvarande kollektionen 
omfattar åtta olika modeller. Inspirerade av populariteten fortsätter vi produktutvecklingen 
utifrån våra kunders behov. Vi vill erbjuda en heltäckande båtkollektion som innehåller en 
lämplig båt för varje båtfarare. Yamarin Cross är alltid redo för en fartfylld vattensportdag, 
en utflykt till en ö med familjen eller en rask höstfisketur med kompisgänget.

Mer information om båtmodellerna: yamarin.com
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75 BOW RIDER

Noggrannare teknisk data data på sidan 22i

* Standardutrustning i Finland.
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TILLBEHÖR
• Ankarvinsch med fjärrkontroll
• Bord och bordsben *
• Hamnpresenning
• Kylskåp *
• Plotter Garmin 7410xsv *
• Solbädd i aktern
• Solbädd i fören
• Stege i fören
• Stereo *
• Strålkastare för targabågen
• Styrservo
• Targabåge
• Vattenskidbåge
• Webasto
• Vinterskydd

TEKNISK DATA
Längd:  7,53 m
Bredd: 2,47 m
Vikt: 1 350 kg 
Rekommenderad motoreffekt: 150 - 300 hk
Rigglängd:  extralång
Båtkategori: C 
Antal personer:  9 personer

STANDARDUTRUSTNING
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för (1 st.) och akter (2 st.)
• Armstöd för föraren och hjälpföraren
• Badplattformer i aluminium
• BB-handtag / mugghållare 
• Bogpropeller
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Elektriskt fjärreglage Yamaha 6X7
• Fast bränsletank, 244 l
• Fast mellandörr
• Fenderfästen (4 st.)
• Fenderställningar
• Fendrar (4 st.)
• Förberedd för styrservo
• Integrerade navigationsljus
• Kapellfack
• Låsbart handskfack
• Länspump, elektrisk
• Lättare Sea Star 1,4 hydraulstyrning och tiltratt
• Löstagbara förvaringslådor i fören
• Muggställ
• Rostfria gasfjädrar under bänkluckorna
• Springpollare  (2 st.)
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla,  
 godkänd låsögla, handtag, badstege och  
 beslag för bränslepåfyllning
• Trimplan med ledindikatorer
• Tvåbatterisystem
• Tvådelat kapell
• Vindrutetorkare på sb- och bb-sida
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• Yamarin Exclusive säten och sittdynor
• 12 V eluttag (2 st.)
• 3 låsbara stuvutrymmen, 1-nyckels lås (Abloy)

Yamarin Cross-kollektionens flaggskepp erbjuder ett äventyr utan 
dess like.

Yamarin Cross 75 Bow Rider kombinerar ett energiskt och stilfullt yttre, en 
strömlinjeformad design och köregenskaper av toppklass. Med den här båten kan du 
ge dig ut oavsett väder och njuta av aldrig tidigare upplevda köregenskaper under 
krävande förhållanden i den yttre skärgården. Båten, som rönt stora internationella 
testframgångar, erbjuder standardutrustning av högsta klass med bland annat ett 
rymligt tvådelat kapell och trimplan med LED-skärm.
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75 BOW RIDER
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Noggrannare teknisk data data på sidan 22i

* Standardutrustning i Finland.

64 BOW RIDER

STANDARDUTRUSTNING
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för (1 st.) och akter (2 st.)
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 126 l
• Fast mellandörr
• Fenderfästen (4 st.)
• Fenderställningar
• Fendrar (4 st.)
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
• Integrerade navigationsljus
• Kapell
• Kapellfack
• Låsbart handskfack och förvaringsfack
• Länspump, elektrisk
• Löstagbara förvaringslåda i fören
• Muggställ för 5 drycker
• Offshore-säten och sittdynor
• Plats för kylbox (+ eluttag intill)
• Rostfria gasfjädrar under bänkluckorna
• Seastar-hydraulstyrning
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla, handtag,  
 låsögla, badstege och beslag för  
 bränslepåfyllning
• Vindrutetorkare på sb-sida
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag (2 st.)

TILLBEHÖR
• Bord 43 x 61 cm
• Elektriskt fjärreglage Yamaha 6X7
• Förkapell
• Hamnkapell
• Plotter Garmin 922xs *
• Solbädd i aktern
• Solbädd i fören
• Stereo
• Transport/förvaringspresenning
• Trimplan 
• Vattenskidbåge *
• Vindrutetorkare på babordssidan
• Vinterskydd

TEKNISK DATA
Längd:  6,31 m 
Bredd:  2,32 m
Vikt:  880 kg
Rekommenderad motoreffekt:  115 - 150 hk
Rigglängd:  extralång
Båtkategori: C
Antal personer:  8 personer

Sportiga Yamarin Cross 64 Bow Rider erbjuder farttjusning från 
första stund.

Den sportiga fartfyllda och rymliga allroundbåten passar för vattensport och 
dagsturer samt som pendelbåt. I båtens standardutrustning ingår ett praktiskt 
Abloy-låsningssystem med en nyckel. Den bakre sittbrunnen fulländas av en U-soffa 
med plats för en större kompisskara. Vindrutan i kraftig konstruktion med en 
rättuppstående form ger ett bra vindskydd för passagerarna.
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Noggrannare teknisk data data på sidan 22i

* Standardutrustning i Finland.

61 CENTER CONSOLE

STANDARDUTRUSTNING
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för (1 st.) och akter (2 st.)
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 107 l
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
• Fotsteg i bakbänkens sidor och i sidobänkarna
• Integrerade navigationsljus
• Kapellfack
• Låsbart handskfack
• Muggställ
• Offshoresäten med hög rygg och sittdynor 
• Rostfria gasfjädrar under bänkluckorna
• Seastar-hydraulstyrning
• Skyddshuva för pulpeten och förarstolarna
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla, godkänd  
 låsögla, handtag, badstege och beslag för  
 bränslepåfyllning
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag (2 st.)

TILLBEHÖR
• Bord 50 x 70 cm
• Elektriskt fjärreglage Yamaha 6X7
• Kapell
• Plotter Garmin 922xs *
• Solbädd i fören
• Transport/förvaringspresenning
• Trimplan
• Vattenskidbåge
• Vinterskydd

TEKNISK DATA
Längd:  6,25 m 
Bredd:  2,30 m
Vikt:  780 kg
Rekommenderad motoreffekt:  115 - 150 hk
Rigglängd:  extralång
Båtkategori: C
Antal personer:  8 personer

Favoriten bland stugägare och fiskare erbjuder utmärkta 
köregenskaper för skepparen och gott om utrymme för 
passagerarna.

Yamarin Cross 61 Center Console är en fartfylld båt som lämpar sig utmärkt för 
aktiva båtmänniskor genom sin tålighet, körbarhet och storlek. Runt mittpulpeten 
finns det gott om plats för lastning eller till exempel uppdragning av fisk. Båten har 
gott om förvaringsutrymmen och höga och stadiga offshore-säten.
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Noggrannare teknisk data data på sidan 22i

* Standardutrustning i Finland.

60 CABIN
En drömbåt för dig som vill njuta av den nordiska båtsäsongen 
under hela dess längd – från islossningen till isläggningen.

Hyttbåten Yamarin Cross 60 Cabin är en utmärkt förbindelsebåt men fungerar 
lika bra som fritidsfiskebåt. Den rymliga fören underlättar lastning och via den 
breda mittgången kan man förflytta sig obehindrat i båten. De stora fönstren och 
takluckan på förarsidan säkerställer att skepparen har god sikt i alla riktningar. 
Cabin har rejält med utrymme för såväl passagerare som utrustning. Båten 
levereras även med dubbelstyrning.

STANDARDUTRUSTNING
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Defrosterfläkt
• Däcksbelysning (4 st.)
• Fast bränsletank, 116 l
• Fenderfästen (4 st.)
• Fenderställning (2 st.)
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
• Handskfack
• Hydraulstyrning Baystar
• Innerbelysning (3 st)
• Integrerade navigationsljus
• Låsbara kajutdörrar
• Manuell länspump ( 2 st.)
• Matta i kajutan
• Montageplats för tvåbatterisystem
• Muggställ
• Plats för kylbox
• Solcellsfläkt
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla, handtag,  
 targa båge, badstege, påfyllnadsbeslag för  
 bränsletanken och godkänd låsögla i fören
• Säten, sittdynor och madrasser i kajutan
• Taklucka ovanför ytterdörren
• Taklucka SB (LxB, 510 x 470 mm) 
• Vindrutetorkare
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag (2 st.)

TILLBEHÖR
• Aluminiumdurk
• Akterkapell
• Gardinserie
• Höga räcken kring bakre sittbrunnen *
• Klaffbänk
• Plotter Garmin 922xs 
• Spöhållare för targa båge (30 mm) och räcken (25 mm)
• Stereo 
• Taklucka BB (LxB, 510 x 470 mm) 
• Trimplan
• Webasto värmare

TEKNISK DATA
Längd:  6,05 m 
Bredd:  2,32 m
Vikt:  960 kg
Rekommenderad motoreffekt:  70 - 150 hk
Rigglängd:  extralång
Båtkategori: C
Antal personer:  6 personer
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Noggrannare teknisk data data på sidan 23i

* Standardutrustning i Finland.

57 BOW RIDER

STANDARDUTRUSTNING
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för (1 st.) och akter (2 st.)
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 107 l
• Fast mellandörr
• Fenderfästen (4 st.)
• Fenderställningar
• Fendrar (4 st.)
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
• Hydraulstyrning Baystar
• Integrerade navigationsljus
• Kapell
• Kapellfack
• Kompositpollare (4 st)
• Låsbart handskfack
• Muggställ
• Offshore-säten och sittdynor
• Rostfria gasfjädrar under bänkluckorna
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla, handtag,  
 låsögla, badstege och beslag för  
 bränslepåfyllning
• Vindrutetorkare på sb-sida
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag
• 2 låsbara stuvutrymmen, 1-nyckels lås (Abloy)

TILLBEHÖR
• Bord 43 x 61 cm
• Förkapell
• Hamnkapell
• Plotter Garmin 922xs *
• Solbädd i fören
• Stereo
• Trimplan
• Vattenskidbåge
• Vinterskydd

TEKNISK DATA
Längd:  5,66 m 
Bredd:  2,17 m
Vikt:  680 kg
Rekommenderad motoreffekt:  80 - 115 hk
Rigglängd:  lång
Båtkategori: C
Antal personer: 6 personer

Det sportiga och mångsidiga öppna båten är en dröm för 
den äventyrslystne.

Yamarin Cross 57 BR erbjuder utmärkta köregenskaper för ett fartfyllt 
båtliv. Den mångsidiga och säkra båten lämpar sig såväl för vattensporter 
och dagsutflykter som för transporter. De höga och stabila räckena framtill 
och baktill ger ökad säkerhet. Bakom den höga vindrutan finns en skyddad 
sittbrunn som är den rymligaste i sin storleksklass. Båten är utrustad med 
fasta fenderställningar och en snygg, mörk aluminiumdurk som standard.
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54 BOW RIDER
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* Standardutrustning i Finland.

TILLBEHÖR
• Aluminiumdurk
• Ankare
• Bord
• Hamnkapell
• Plotter Garmin 922xs *
• Transportpresenning
• Vattenskidbåge

TEKNISK DATA
Längd:  528 cm 
Bredd:  209 cm
Vikt:  585 kg
Rekommenderad motoreffekt:  50 - 70 hk
Rigglängd:  lång
Båtkategori: C
Antal personer:  6 personer

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i för och akter 
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Bänkar framför pulpeterna
• Fast bränsletank, 64 l
• Fenderfästen (2 st.)
• Fenderställningar
• Fendrar (4 st.)
• Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
• Integrerade navigationsljus
• Kapellfack
• Kompositpollare
• Låsbart handskfack
• Monteringsplats för stereo 
• NFB-styrning
• Offshore-säten och sittdynor
• Rostfria gasfjädrar under bänkluckorna
• Sidoavsatser
• Sittdynor
• Stänkskyddat förvaringsutrymme med  
 lock under durken (200 l, 180 cm långt)
• Syrafasta räcken, stävögla, handtag, låsögla,  
 badstege och beslag för bränslepåfyllning
• Tvådelat kapell
• U-format ryggstöd på bakbänken
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag
• 4 låsbara stuvutrymmen, 1-nyckels lås (Abloy)

Yamarin Cross 54 BR är en oslagbar familjebåt.

Mångsidiga Yamarin Cross 54 BR:s skyddade sittbrunn med höga räcken är trygg 
och säker även för familjens minsta. Den rymliga båten har plats för upp till sex 
passagerare. Durken är stor och gör det möjligt att frakta stora mängder gods. 
Praktiska stegplan gör det lätt att komma ombord från fören, aktern och sidan.

Noggrannare teknisk data data på sidan 23i
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* Standardutrustning i Finland.

49 BOW RIDER

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarbox i aktern
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Fast mellandörr
• Fenderfästen (4 st.)
• Fjärrkontroll Yamaha 703, mekanisk
• Fotsteg på akterbänkens sidor
• Integrerade navigationsljus
• Kompositpollare
• Låsbart handskfack och förvaringsfack
• Muggställ
• NFB-styrning
• Offshore-säten och sittdynor
• Plats för två 24 l bränsle tankar
• Rostfri gasfjäder under akterbänkens lucka
• Syrafasta räcken, pollare, stävögla, godkänd  
 låsögla, handtag och badstege med grabbräcke
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag
• 2 låsbara stuvutrymmen, 1-nyckels lås (Abloy)

TILLBEHÖR
• Aluminiumdurk
• Bord
• Hamnpresenning
• Körkapell 
• Plotter Garmin 922xs *
• Transport/förvaringspresenning
• Vattenskidbåge
• Vinterskydd

TEKNISK DATA
Längd:  4,86 m 
Bredd:  1,96 m
Vikt:  490 kg
Rekommenderad motoreffekt:  40 - 60 hk
Rigglängd:  lång
Båtkategori: C
Antal personer:  6 personer

Sommarutfärder till närliggande öar eller till stugan – med en 
ypperlig allroundbåt är allt möjligt.

Med smidiga Yamarin Cross 49 BR kommer du till din favorithamn eller sommarstugan 
i en handvändning. Båten, som har fått beröm för att den är praktisk och rymlig, har 
blivit en favorit bland Yamarin Cross-modellerna i de nordiska länderna. I den rymliga 
interiören ryms både det som ska med till sommarstugan och fiskeutrustningen.

Noggrannare teknisk data data på sidan 23i
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46 SIDE CONSOLE
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Smidiga Yamarin Cross 46 SC inspirerar till båtlivet.

Yamarin Cross-kollektionens minsta båt är mångsidig och lätthanterlig och 
är därför en utmärkt förstabåt för nybörjare. I båtens praktiska interiör finns 
gott om förvaringsutrymmen, och till standardutrustningen hör även en lång 
sidobänk i fören. Det breda skrovet och höga fribordet bidrar ytterligare till 
att öka säkerheten och ger mycket plats ombord. Även båtens köregenskaper 
representerar toppen i denna storleksklass.

STANDARDUTRUSTNING
• Ankarställning
• Badplattform och ankarbox i aktern
• Brandsläckare
• Bränslefilter
• Fjärreglage, mekanisk
• Handskfack
• Integrerade navigationsljus
• Komposit-pollare (4 st.)
• Muggställ
• NFB-styrning
• Plats för två stycken 24-liters lösa  
 bränsletankar
• Sittdynor
• Syrafasta räcken, stävögla, godkänd låsögla,  
 handtag och badstege.
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument (2 st.)
• 12 V eluttag
• 3 låsbara stuvutrymmen, 1-nyckels lås (Abloy)

TILLBEHÖR
• Aluminiumdurk
• Akterkapell
• Plotter Garmin 922xs 
• Transportpresenning

TEKNISK DATA
Längd:  4,64 m
Bredd: 1,84 m
Vikt: 380 kg 
Rekommenderad motoreffekt:  30 - 40 hk
Rigglängd:  lång
Båtkategori: C 
Antal personer:  5 personer

Noggrannare teknisk data data på sidan 23i
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LÄNGD M BREDD M  VIKT KG BÄRFÖRM PERS  AKTERSPEGEL 
 
REK. EFFEKT HK FÖRINSTALLERAD  FART REK. PROPELLER/  FÖRBR. MARSCHFART 
 FÖR YAMAHAMOTOR  ALTERNATIV

Teknisk data och prestanda

KG

extralång 

150 - 300 hk

ja

extralång 

115 - 150 hk

ja

extralång 

115 - 150 hk

ja

extralång 

70 - 150 hk

ja

75 BOW RIDER

64 BOW RIDER

61 CENTER CONSOLE

60 CABIN

7,53 m

2,47 m

1 350 kg

9 pers.

6,31 m

2,32 m

880 kg

8 pers.

6,25 m

2,30 m

780 kg

8 pers.

6,03 m

2,33 m

960 kg

6 pers.

KG

KG

KG

KG

Yamaha F115 B

Yamaha F115 B 

Yamaha F115 B

Yamaha F300 B

Yamaha F150 DYamaha F130 A 

Yamaha F130 A Yamaha F150 D

Yamaha F130 A Yamaha F150 D

79 km/h

43 k.

15  ½ x 17” SW II SDS 6CE

–

66 km/h

36 k.

13 x 19” K SS 688

22 k./0,8 l/sjöm.

66 km/h

36 k.

13 x 19” K SS 688 

24 k./0,7 l/sjöm.

64 km/h

34 k.

13 x 19” K 688 

24 k./0,8 l/sjöm.

92 km/h

50 k.

15 x 21” SW II SDS 6CE

25 k./1 l/sjöm.

82 km/h

44 k.

13 ¾ x 21” M 68F SDS

26 k./0,8 l/sjöm.

69 km/h

38 k.

13 x 19” K SS 688

–

69 km/h

38 k.

13 x 19” K SS 688 

–

83 km/h

45 k.

13 ¾ x 21” M 68F SDS

26 k./0,8 l/sjöm.

67 km/h

36 k.

13 x 19” K 688

–

76 km/h

42 k.

13 ¾ x 19” M 68F SDS

–

22

Yamaha F225 F 



Yamaha F50 H Yamaha F60 F Yamaha F70 A  

48 km/h

26 k.

11 ⅜ x 12” G 69W 

20 k./0,6 l/sjöm. 

52 km/h

28 k.

11 ⅛ x 13” G 69W 

20 k./0,6 l/sjöm.

57 km/h

31 k.

13 ½ x 15” K 6E5

20 k./0,6 l/sjöm.

lång 

80 - 115 hk

ja

57 BOW RIDER
5,66 m 

2,17 m 

680 kg 

6 pers.

KG

Yamaha F100 D YAMAHA F115 B 

64 km/h

34 k.

13 x 19” K 6E5 

20 k./0,7 l/sjöm. 

69 km/h

37 k.

13 x 19” K SS 688

22 k./0,7 l/sjöm.

lång 

50 - 70 hk

ja

54 BOW RIDER
5,28 m 

2,09 m 

585 kg

6 pers.

KG

lång 

40 - 60 hk

ja

49 BOW RIDER
4,86 m 

1,96 m 

490 kg

6 pers.

KG

Yamaha F40 F Yamaha F50 H Yamaha F60 F

46 km/h 

25 k.

11 ⅜ x 12” G 69W

–

50 km/h

27 k.

11 ⅜ x 12” G 69W

–

57 km/h

31 k.

11 ⅛ x 13” G 69W

–

lång 

30 - 40 hk

ja

46 SIDE CONSOLE
4,64 m 

1,84 m 

380 kg

5 pers.

KG

Yamaha F30 B Yamaha F40 F

40 km/h

22 k.

11 ¾ x 11” G 663

–

48 km/h

26 k.

11 ⅜ x 12” G 663

19 k./0,4 l/sjöm.

km/h = kilometer i timmen, k. = knop, l/sjöm. = liter/sjömil
Av tillverkaren given uppskattning.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Alla Yamarin Cross-båtmodeller är CE-märkta och tillhör kategori C. De förmonterade Yamarin Cross-båtarna har Yamaha LAN multifunktionsinstrument, Y-COP startspärr, fjärreglage och reglagekablar. Motorns monteringsbultar installeras på fabriken. Båtarna på bilderna i
broschyren är specialutrustade. Det kan även förekomma skillnader i utrustning mellan olika länder. Kontrollera därför standardutrustningen för den båtmodell som du har valt hos din Yamarin-återförsäljare. Av produktionstekniska skäl kan båtens vikt, mått och prestanda
variera. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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