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SUORITUSKYKYÄ JA AJONAUTINTOA 
Olipa suunnitelmissasi kesäinen retki lasten kanssa läheiseen saareen, vauhdikas 
vesiurheilupäivä kaveriporukalla tai syksyinen kalaretki, Yamarin Cross on aina luotettava 
kumppanisi vesillä. Veneen sydän on sen huikeassa suorituskyvyssä ja ylivoimaisessa 
ajettavuudessa. Jämäkkä alumiinirunko takaa miellyttävän ja turvallisen matkanteon 
kelissä kuin kelissä. Yamarin Cross -veneen omistajana voit aloittaa veneilykauden keväällä 
heti jäiden lähdettyä ja nauttia vesilläolosta pitkälle hämärtyviin syysiltoihin.

TURVALLISUUS
Sinun, perheesi ja ystäviesi turvallisuus on meille tärkeää. Tästä syystä kaikki Yamarin Cross 
-veneet käyvät jo suunnitteluvaiheessa läpi perusteelliset ja laajamittaiset testit, joiden 
aikana venettä testataan erilaisissa olosuhteissa yhteensä satoja tunteja. Huolellisen 
suunnittelu- ja testaustyön tuloksena markkinoille tuodaan turvallinen moottorivene, 
jonka kyydistä kaikki nauttivat. Kaikki tämä siksi, jotta sinä voisit tuntea olosi turvalliseksi 
ja keskittyä vesillä oleelliseen – nautintoon.

POHJOISTA LAATUA POHJOISIIN OLOIHIN
Yamarin Cross -veneiden runko on valmistettu merialumiinista, joka kestää iskuja, 
naarmuja ja pohjakosketuksia muita veneenrakennusmateriaaleja paremmin. Se ei 
myöskään vety, pala, halkeile eikä ruostu. Se sietää pohjoismaiden äärimmäisiä sääoloja 
hyvin, minkä ansiosta voit jatkaa veneilyä vielä pitkään silloin, kun muut jo nostavat 
veneensä talviteloille. Lisäksi hybridirakenne – jossa runko on alumiinia ja kansi lasikuitua 
– takaa paitsi tukevan rakenteen, myös vähäiset runkoäänet. 

UUDET SEIKKAILUT ODOTTAVAT
Yamarin Cross -venemallisto siirtyi kesällä 2017 Yamaha Motor Europe N.V.n omistaman  
Inhan Tehtaiden haltuun. Pitkään jatkunut yhteistyö maailman suosituimman perämoottori-
merkki Yamahan kanssa jatkuu näin entistä tiiviimpänä. Kehitys on sangen looginen, koska 
Yamarin Cross on Yamaha-verkoston myydyimpiä venemerkkejä Pohjois-Euroopassa. 
Kaksikko on haluttu ja arvostettu yhdistelmä, joka säilyttää arvonsa. Yhdessä parhaiden 
jälleenmyyjien kanssa takaamme asiakkaillemme mahdollisimman nopean ja joustavan 
toimituksen sekä palvelun. Yhteinen tulevaisuus osana Yamahaa takaa Yamarinin menestys-
tarinan jatkumisen myös tulevina vuosina. 

KOHTI SEIKKAILUA
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VENEILIJÖIDEN SUOSIKKI
Yamarin Cross on löytänyt tiensä veneilijöiden sydämiin. Veneessä yhdistyvät alumiini-
veneen kestävyys ja lasikuituveneen mukavuus. Yamarin Cross on luotettava valinta, jonka 
sydän sykkii suorituskykyä. Vene takaa kipparille nautinnolliset ajo-ominaisuudet sekä 
koko venekunnalle miellyttäviä ja turvallisia elämyksiä vesillä. Ei ole ihme, että Yamarin 
Cross -veneet ovat olleet testimenestyjiä pohjoismaisten veneilylehtien vertailutesteissä.

MONIPUOLINEN MALLISTO
Yamarin Cross -veneet lanseerattiin markkinoille vuonna 2011 ja nykyinen mallisto kattaa 
yhdeksän eri mallia. Suosion siivittämänä jatkamme tuotekehitystä asiakkaidemme 
tarpeita kuunnellen. Haluamme tarjota kattavan malliston, josta jokainen veneilijä löytää 
itselleen sopivan veneen. Yamarin Cross on aina valmis vauhdikkaaseen vesiurheilupäivään, 
saariretkelle perheen kanssa tai reippaalle syyskalaretkelle kaveriporukalla.

Lisätietoja venemalleista: yamarin.com
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75 BOW RIDER

Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 22i

* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.
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LISÄVARUSTEET
• Ankkurivinssi kaukosäätimellä
• Hakuvalo targakaareen
• Jääkaappi *
• Keulan auringonottotaso
• Keulaporras
• Ohjaustehostin
• Plotteri Garmin 7410xsv *
• Pöytä ja jalka *
• Satamakuomu
• Stereot *
• Talvisuoja
• Targakaari
• Taka-avotilan auringonottotaso
• Vesihiihtokaari
• Webasto-lämmitin

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  7,53 m
Leveys: 2,47 m
Paino: 1 350 kg 
Moottorisuositus: 150 - 300 hv
Rikipituus:  extrapitkä 
Suunnittelukategoria: C 
Kantavuus:  9 henkilöä

VAKIOVARUSTEET
• Alumiiniset uimatasot
• Alumiiniturkki
• Ankkuriboksit keulassa (1 kpl) ja perässä (2 kpl)
• BB-käsikahva / mukiteline
• Haponkestävät kaiteet, pollarit, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahvat,  
 uimaportaat ja polttoaineen täyttöhela
• Integroidut kulkuvalot
• Irroitettavat säilytyslaatikot keulan avotilassa
• Kaukohallintalaite Yamaha 6x7, sähköinen
• Keulapotkuri
• Kevennetty Seastar-hydrauliohjaus ja tilt-ratti
• Kuomu, 2-osainen
• Kuomukotelo
• Kyynärnojat kuljettajalle ja apukuljettajalle
• Lepuuttajan kiinnikkeet (4 kpl)
• Lepuuttajat (4 kpl)
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat (3kpl),  
 1-avainlukituksella (Abloy)
• Mukitelineet (3 kpl)
• Pilssipumppu, sähköinen
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 244 l
• Ruostumattomat kaasujouset penkkien luukuissa
• Sammutin
• Taittopollari (2 kpl)
• Trimmitasot LED-näytöllä
• Tuulilasinpyyhkimet sb- ja bb-puolelle
• Väliovi tuulilasin alla
• Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)
• Yamarin Exclusive -istuimet
• 12 V virran ulosotto (2 kpl)
• 2-akkujärjestelmä

Yamarin Cross -malliston lippulaiva tarjoaa vertaansa  
vailla olevia elämyksiä.

Yamarin Cross 75 Bow Riderissa yhdistyvät energinen ja tyylikäs ulkonäkö, 
virtaviivainen muotoilu ja huippuunsa hiotut ajo-ominaisuudet. Tällä veneellä selätät 
kelin kuin kelin ja nautit ennenkokemattomasta ajettavuudesta myös ulkosaariston 
vaativissa olosuhteissa. Tämä kansainvälinen testimenestyjä tarjoaa ensiluokkaisen 
vakiovarustetason, johon kuuluu mm. suuri 2-osainen kuomu ja trimmitasot LED-
näytöllä.



5



75 BOW RIDER
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Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 22i

* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

64 BOW RIDER

VAKIOVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Ankkuriboksit keulassa (1 kpl) ja perässä (2 kpl)
• Haponkestävät kaiteet, pollarit,  
 keulasilmukka, hyväksytty lukitussilmukka,  
 käsikahvat (2 kpl), uimaportaat ja  
 polttoaineen täyttöhela
• Integroidut kulkuvalot
• Irroitettava säilytyslaatikko keulan avotilassa
• Kaukohallintalaite Yamaha 6x3, mekaaninen
• Kuomu
• Kuomukotelo
• Lepuuttajan kiinnikkeet (4 kpl)
• Lepuuttajat (4 kpl)
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero ja säilytyslokerot
• Mukiteline (5 kpl)
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Paikka kylmäboksille (+ virran ulosotto vieressä)
• Pilssipumppu, sähköinen
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 126 l
• Ruostumattomat kaasujouset penkkien  
 luukuissa
• Sammutin
• Seastar-hydrauliohjaus
• Tuulilasinpyyhkijä sb-puolella
• Väliovi tuulilasin alla
• Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)
• 12 V virran ulosotto (2 kpl)

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite
• Kaukohallintalaite 6x7, sähköinen
• Keulan auringonottotaso
• Kuljetus-/säilytyspeite
• Plotteri Garmin 922xs *
• Pöytä (harmaa) 43 x 61 cm + jalka
• Satamapeite
• Stereot
• Taka-avotilan auringonottotaso
• Talvisuoja
• Trimmitasot
• Tuulilasinpyyhkijä bb-puolella
• Vesihiihtokaari *

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  6,31 m 
Leveys:  2,32 m
Paino:  880 kg
Moottorisuositus:  115 - 150 hv
Rikipituus:  extrapitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  8 henkilöä

Sporttinen Yamarin Cross 64 Bow Rider tarjoaa vauhdin hurmaa  
ensi hetkestä lähtien.

Tämä vauhdikas ja tilava yleisvene soveltuu vesiurheiluun, päiväretkeilyyn ja 
yhteysveneeksi. Veneessä on vakiovarusteena kätevä yhden avaimen Abloy-
lukitusjärjestelmä. Taka-avotilan kruunaa tilava U-sohva, johon mahtuu isompikin 
kaveriporukka. Vahvarakenteisen tuulilasin pysty muoto antaa hyvän tuulensuojan 
myös takana istuville matkustajille.
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Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 22i

* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

61 CENTER CONSOLE

VAKIOVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Ankkuriboksit keulassa (1 kpl) ja perässä (2 kpl)
• Astintasot takapenkin sivuilla ja  
 sivupenkkien takaosassa
• Haponkestävät kaiteet, pollarit, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahvat (2 kpl),  
 uimaportaat ja polttoaineen täyttöhela
• Integroidut kulkuvalot
• Kaukohallintalaite Yamaha 6x3, mekaaninen
• Kuomukotelo
• Lukittava hansikaslokero
• Mukiteline
• Korkeat offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 107 l
• Pulpetin suojahuppu (peittää myös  
 kuljettajan penkit)
• Ruostumattomat kaasujouset  
 penkkien luukuissa
• Sammutin
• Seastar-hydrauliohjaus
• Yamahan LAN -monitoimimittari (2 kpl)
• 12 V virran ulosotto (2 kpl)

LISÄVARUSTEET
• Kaukohallintalaite Yamaha 6x6, sähköinen
• Kuomu
• Keulan auringonottotaso
• Kuljetus-/säilytyspeite
• Plotteri Garmin 922xs *
• Pöytä 50 x 70 cm
• Talvisuoja
• Trimmitasot
• Vesihiihtokaari

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  6,25 m 
Leveys:  2,30 m
Paino:  780 kg
Moottorisuositus:  115 - 150 hv
Rikipituus:  extrapitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  8 henkilöä

Mökkiläisten ja kalastajien suosikki tarjoaa huippuajettavuutta 
kipparille ja mahtavasti tilaa matkustajille.

Yamarin Cross 61 Center Console on vauhdikas menijä, joka sopii erinomaisesti 
aktiiviselle veneilijälle niin kestävyytensä, ajettavuutensa kuin kokonsa puolesta. 
Keskipulpetin ympärillä on paljon tilaa tavaroiden lastaukseen tai vaikka kalojen 
ylös nostamiseen. Veneessä on runsaasti säilytystilaa sekä korkeat ja tukevat 
offshore-istuimet.
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Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 22i

* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

60 CABIN
Unelmavene, kun haluat nauttia Pohjolan veneilykaudesta koko 
sen mitalla – jäiden lähdöstä jäiden tuloon.

Hytillinen Yamarin Cross 60 Cabin toimii upeasti yhteysveneenä tai vapaa-
ajan kalastuksessa. Tilava keula helpottaa lastaamista ja leveä keskikäytävä 
tekee sisätiloissa liikkumisen vaivattomaksi. Isot ikkunat ja kuljettajan puolen 
kattoluukku takaavat kipparille näkyvyyden jokaiseen suuntaan. Cabin tarjoaa 
reilusti tilaa matkustajille ja varusteille. Veneen saa myös ulko-ohjauksella 
varustettuna.

VAKIOVARUSTEET
• Aurinkokennotuuletin
• Hansikaslokero
• Haponkestävät kaiteet, pollarit, keulasilmukka, 
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahvat,  
 targakaari, uimaporras, polttoaineen täyttöhela
• Huurteenpoistopuhallin
• Baystar-hydrauliohjaus 
• Integroidut kulkuvalot
• Kabiinin istuimet ja istuintyynyt sekä  
 pedin patjat
• Kajuutan mattosarja
• Kansivalot (4 kpl)
• Kattoluukku SB (PxL, 510 x 470 mm) 
• Kattoluukku etuoven yläpuolella
• Kaukohallintalaite Yamaha 6X3, mekaaninen
• Käsikäyttöinen pilssipumppu (2 kpl)
• Lepuuttajan kiinnikkeet (4 kpl)
• Lepuuttajatelineet (2 kpl)
• Lukittavat ajohytin ovet
• Mukitelineet (2 kpl)
• Paikka kylmäboksille
• Polttoainesuodatin 
• Polttoainesäiliö, kiinteä, 116 l 
• Sammutin
• Sisävalot, 3 kpl
• Tuulilasinpyyhkimet
• Valmius 2-akkujärjestelmälle
• Yamaha LAN-monitoimimittarit, 2 kpl
• 12 V-virran ulosotto, 2 kpl

LISÄVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Kattoluukku BB (PxL, 510 x 470 mm) 
• Klaffipenkit
• Korkeat kaiteet taka-avotilaan *
• Peräkuomu
• Plotteri Garmin 922xs
• Stereot
• Trimmitasot  
• Webasto-lämmitin
• Vapateline targakaareen (30 mm) ja  
 kaiteisiin (25 mm)
• Verhot

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  6,05 m 
Leveys:  2,32 m
Paino:  960 kg
Moottorisuositus:  70 - 150 hv
Rikipituus:  extrapitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  6 henkilöä
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Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 23i

* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

57 BOW RIDER

VAKIOVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Baystar-hydrauliohjaus
• Ankkuriboksit keulassa (1 kpl) ja perässä (2 kpl)
• Haponkestävät kaiteet, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahvat,  
 uimaportaat ja polttoaineen täyttöhela
• Integroidut kulkuvalot
• Kaukohallintalaite Yamaha 6X3, mekaaninen
• Komposiittipollarit (4kpl)
• Kuomu
• Kuomukotelo
• Lepuuttajan kiinnikkeet (4 kpl)
• Lepuuttajat (4 kpl)
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat (2kpl),  
 1-avainlukituksella (Abloy)
• Mukiteline
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 107 l
• Ruostumattomat kaasujouset  
 penkkien luukuissa
• Sammutin
• Tuulilasinpyyhkijä sb-puolella
• Väliovi
• Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)
• 12 V virran ulosotto

LISÄVARUSTEET
• Etuavotilan peite
• Keulan auringonottotaso
• Plotteri Garmin 922xs *
• Pöytä, harmaa, 43 x 61 cm
• Satamapeite
• Stereot
• Talvisuoja
• Trimmitasot 
• Vesihiihtokaari

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  5,66 m 
Leveys:  2,17 m
Paino:  680 kg
Moottorisuositus:  80 - 115 hv
Rikipituus:  pitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  6 henkilöä

Sporttinen ja monipuolinen avovene hemmottelee  
seikkailunnälkäisiä.

Yamarin Cross 57 BR tarjoaa erinomaiset ajo-ominaisuudet vauhdikkaaseen 
veneilyyn. Monikäyttöinen ja turvallinen vene soveltuu niin vesiurheiluun, 
päiväretkeilyyn kuin yhteysveneeksikin. Turvallisuutta lisäävät korkeat ja 
tukevat kaiteet edessä ja takana. Korkean tuulilasin takana on suojaisa ja 
kokoluokkansa väljin avotila. Veneessä on kiinteät telineet lepuuttajille ja 
vakiona näyttävä tumma alumiiniturkki.
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54 BOW RIDER
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* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

LISÄVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Ankkuri
• Kuljetuspeite
• Plotteri Garmin 922xs *
• Pöytä
• Satamapeite
• Vesihiihtokaari

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  528 cm 
Leveys:  209 cm
Paino:  585 kg
Moottorisuositus:  50 - 70 hv
Rikipituus:  pitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  6 henkilöä

VAKIOVARUSTEET
• Ankkuriboksit keulassa ja perässä
• Haponkestävät kaiteet, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahvat,  
 uimaportaat ja polttoaineen täyttöhela
• Integroidut kulkuvalot
• Istuintyynyt
• Kannellinen roisketiivis säilytystila turkin  
 alla (200l, 180 cm pitkä)
• Kaukohallintalaite Yamaha 6x3, mekaaninen
• Komposiittipollarit (4kpl)
• Kuomukotelo
• Kuomu 2-osainen
• Laita-askelmat
• Lepuuttajan kiinnikkeet (2 kpl)
• Lepuuttajat (4 kpl)
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat (4kpl),  
 1-avainlukituksella (Abloy)
• NFB-ohjaus
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Penkit pulpettien edessä
• Polttoainesuodatin
• Polttoainesäiliö, kiinteä, 64 l
• Ruostumattomat kaasujouset  
 penkkien luukuissa
• Sammutin
• U-muotoinen takapenkin selkänoja
• Valmius stereoille 
• Väliovi
• Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)
• 12 V virran ulosotto

Yamarin Cross 54 BR on perhevene vailla vertaa.

Monikäyttöisen Yamarin Cross 54 BR:n suojaisa ja korkealaitainen avotila on 
turvallinen perheen pienemmillekin matkustajille. Tähän monipuoliseen veneilyyn 
sopivaan tilaihmeeseen mahtuu jopa kuusi matkustajaa ja iso turkkipinta 
mahdollistaa reilun tavaramäärän kuljettamisen. Kätevien astintasojen ansiosta 
veneeseen on helppo kulkea niin edestä, takaa kuin sivustakin.

Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 23i
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* Tämä varuste on vakiovaruste Suomessa.

49 BOW RIDER

VAKIOVARUSTEET
• Ankkuriboksi perässä
• Astintasot takapenkin sivuilla
• Haponkestävät kaiteet, pollarit, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahva,  
 tartuntakaiteellinen uimaporras
• Integroidut kulkuvalot
• Kaukohallintalaite 703, mekaaninen
• Komposiittipollarit (4kpl)
• Lepuuttajan kiinnikkeet (2 kpl)
• Lukittava hansikaslokero ja säilytyslokerot
• Lukittavat säilytystilat (2 kpl),  
 1-avainlukituksella (Abloy)
• Mukiteline
• NFB-kaapeliohjaus
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Paikka kahdelle 24 litran polttoaineen  
 irtosäiliöille
• Polttoainesuodatin
• Ruostumaton kaasujousi takapenkin luukussa
• Sammutin
• Väliovi tuulilasin alla
• Yamaha LAN -monitoimimittarit 2 kpl
• 12 V -virran ulosotto

LISÄVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Kuomu 
• Kuljetus-/säilytyspeite 
• Plotteri Garmin 922xs * 
• Pöytä
• Satamapeite
• Talvisuoja
• Vesihiihtokaari

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  4,86 m 
Leveys:  1,96 m
Paino:  490 kg
Moottorisuositus:  40 - 60 hv
Rikipituus:  pitkä
Suunnittelukategoria: C
Kantavuus:  6 henkilöä

Kesäretket lähisaaristoon tai mökille – erinomaisella 
yleisveneellä kaikki onnistuu.

Ketterällä Yamarin Cross 49BR:llä pääset suosikkisatamiisi tai omalle kesämökille 
kädenkäänteessä. Ominaisuuksiltaan käytännölliseksi ja tilavaksi kehuttu vene 
onkin noussut Yamarin Cross -malliston suosikiksi Pohjoismaissa. Reilunkokoisissa 
sisätiloissa mukana kulkevat niin mökkitarvikkeet kuin kalastusvälineetkin.

Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 23i
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46 SIDE CONSOLE

20

Näppärä Yamarin Cross 46 SC innostaa veneilyn maailmaan.

Yamarin Cross-malliston pienin vene on monikäyttöinen ja helpon 
käsiteltävyytensä ansiosta sopii mainiosti myös aloittelevan veneilijän 
ensiveneeksi. Veneen käytännöllisissä sisätiloissa on runsaasti säilytystilaa, jonka 
lisäksi veneen vakiovarustukseen kuuluu myös pitkä sivupenkki keulassa. Toimivan 
kokonaisuuden viimeistelevät leveä runko sekä korkeat laidat lisäten tilaa ja 
turvallisuutta entisestään. Myös veneen ajo-ominaisuudet ovat kokoluokkansa 
huippua.

VAKIOVARUSTEET
• Hansikaslokero
• Haponkestävät kaiteet, keulasilmukka,  
 hyväksytty lukitussilmukka, käsikahva,  
 uimaportaat
• Integroidut kulkuvalot
• Istuintyynyt
• Kaukohallintalaite, mekaaninen
• Komposiittipollarit (4kpl)
• Lukittavat säilytystilat (3kpl),  
 1-avainlukituksella (Abloy)
• Mukiteline
• Naara-ankkuriteline
• NFB-ohjaus
• Paikka kahdelle 24 l polttoaineen irtosäiliölle
• Polttoainesuodatin
• Sammutin
• Uimatasot ja ankkuriboksi perässä
• Yamaha LAN -monitoimimittarit (2 kpl)
• 12 V virran ulosotto

LISÄVARUSTEET
• Alumiiniturkki
• Kuljetuspeite
• Peräkuomu
• Plotteri Garmin 922xs

TEKNISET TIEDOT
Pituus:  4,64 m
Leveys: 1,84 m
Paino: 380 kg 
Moottorisuositus:  30 - 40 hv
Rikipituus:  pitkä
Suunnittelukategoria: C 
Kantavuus:  5 henkilöä

Tarkemmat tekniset tiedot sivulta 23i
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PITUUS M LEVEYS M  PAINO KG KANTAVUUS HLÖÄ  RIKIPITUUS 
 
TEHOSUOSITUS KW/HV           ESIASENNETTU  NOPEUS POTKURISUOSITUS/  KULUTUS MATKANOPEUS 
 YAMAHA-MOOTTORILLE  VAIHTOEHDOT

Tekniset tiedot ja suorituskyky

KG

extrapitkä 

150 - 300 hv

kyllä

extrapitkä 

115 - 150 hv

kyllä

extrapitkä 

115 - 150 hv

kyllä

extrapitkä 

70 - 150 hv

kyllä

75 BOW RIDER

64 BOW RIDER

61 CENTER CONSOLE

60 CABIN

7,53 m

2,47 m

1 350 kg

9 hlöä

6,31 m

2,32 m

880 kg

8 hlöä

6,25 m

2,30 m

780 kg

8 hlöä

6,03 m

2,33 m

960 kg

6 hlöä

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 s.

15  ½ x 17” SW II SDS 6CE

–

66 km/h

36 s.

13 x 19” K SS 688

22 s./0,8 l/mpk

66 km/h

36 s.

13 x 19” K SS 688 

24 s./ 0,7 l/mpk

64 km/h

34 s.

13 x 19” K 688 

24 s./0,8 l/mpk

92 km/h

50 s.

15 x 21” SW II SDS 6CE

25 s./1 l/mpk

82 km/h

44 s.

13 ¾ x 21” M 68F SDS

26 s./0,8 l/mpk

69 km/h

38 s.

13 x 19” K SS 688

–

69 km/h

38 s.

13 x 19” K SS 688 

–

83 km/h

45 s.

13 ¾ x 21” M 68F SDS

26 s./0,8 l/mpk

67 km/h

36 s.

13 x 19” K 688

–

76 km/h

42 s.

13 ¾ x 19” M 68F SDS

–

22

Yamaha F225 F 



Yamaha F50 H Yamaha F60 F Yamaha F70 A  

48 km/h

26 s.

11 ⅜ x 12” G 69W 

20 s./0,6 l/mpk 

52 km/h

28 s.

11 ⅛ x 13” G 69W 

20 s./0,6 l/mpk

57 km/h

31 s.

13 ½ x 15” K 6E5

20 s./0,6 l/mpk

pitkä 

80 - 115 hv

kyllä

57 BOW RIDER
5,66 m 

2,17 m 

680 kg 

6 hlöä

KG

Yamaha F100 D YAMAHA F115 B 

64 km/h

34 s.

13 x 19” K 6E5 

20 s./0,7 l /mpk 

69 km/h

37 s.

13 x 19” K SS 688

22 s./0,7 l/mpk

pitkä 

50 - 70 hv

kyllä

54 BOW RIDER
5,28 m 

2,09 m 

585 kg

6 hlöä

KG

pitkä 

40 - 60 hv

kyllä

49 BOW RIDER
4,86 m 

1,96 m 

490 kg

6 hlöä

KG

Yamaha F40 F Yamaha F50 H Yamaha F60 F

46 km/h 

25 s.

11 ⅜ x 12” G 69W

–

50 km/h

27 s.

11 ⅜ x 12” G 69W

–

57 km/h

31 s.

11 ⅛ x 13” G 69W

–

pitkä 

30 - 40 hv

kyllä

46 SIDE CONSOLE
4,64 m 

1,84 m 

380 kg

5 hlöä

KG

Yamaha F30 B Yamaha F40 F

40 km/h

22 s.

11 ¾ x 11” G 663

–

48 km/h

26 s.

11 ⅜ x 12” G 663

19 s./0,4 l/mpk

km/h = kilometriä tunnissa, s. = solmua, l/mpk = litra/meripeninkulma.
Nopeus- ja kulutusarvot ovat valmistajan antamia arvioita.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Yamarin Cross mallit ovat kaikki CE-hyväksyttyjä ja veneet kuuluvat C-kategoriaan. Esiasennetuissa Yamarin Cross -veneissä on Yamahan LAN-monitoimimittarit, Y-COP-ajonestolaite, kaukohallintalaite ja –kaapelit. Moottorin asennuspultit asennetaan tehtaalla. Veneet esitteen 
kuvissa ovat erikoisvarusteltuja. Myös eri maiden malleissa voi olla varuste-eroja, joten tarkista Yamarin-myyjältäsi valitsemasi veneen vakiovarustus. Tuotantoteknisistä syistä veneen painossa, mitoissa ja suorituskyvyssä voi esiintyä vaihtelua. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 23
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