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PRESTANDA OCH NÖJE MED CROSS!
Vårt Cross modellsortiment fortsätter att vara starkt 
säsongen 2020, med ett omfattande urval av båtar för både 
nöjes- och förbindelsebruk. Oavsett om det är en rolig dag 
med vattensport, en familjeutflykt eller en fisketur med en 
grupp vänner, har vi det perfekta alternativet i vårt Cross 
sortiment. Välkommen till din närmaste återförsäljare eller 
nästa båtmässan!
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SÄKERHET
Din och dina passagerares säkerhet är viktig för oss. Därför 
genomgår alla Yamarin Crossbåtar 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.

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.

BÅTFOLKETS FAVORIT
Yamarin Cross har hittat sin plats i båtfolkets hjärtan. Båten kom-
binerar 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 nordis-
ka båttidningarnas jämförelsetester.
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Att vara till sjöss skall vara roligt, problemfritt 
och framför allt säkert. Därför kommer alla 2020 
årsmodellens Cross båtar att vara utrustade med 
det avancerade Cross Q-infotainmentsystemet, 
som kombinerar kördator och underhållningssys-
tem till en del av båtens grundutrustning. Cross 
Q inkluderar bl.a. elektroniska sjökort, en modern 
kördator med Yamaha motorernas kontroll- och 
mätarsystem samt bruksanvisningar för såväl båt 
som motor. All information kan lätt avläsas på en 
10 ” pekskärm. Navigeringsvyn är intuitiv och mycket 
enkel att använda, du kan till exempel zooma in på 
kartan eller mäta avståndet mellan två punkter 
på kartan med två fingrar. Genom att ansluta din 
telefon via Bluetooth till Q-systemet, kan du enkelt 
se inkommande samtal på Q-skärmen. Cross Q är 
också ständigt uppkopplat till Internet, så till ex-
empel den senaste väderinformationen finns alltid 
lätt till hands på skärmen. Dessutom är båtens och 
motorns bruksanvisningar, underhållsinstruktioner 
samt olika instruktionsvideor alltid tillgängliga på 
skärmen under varje båttur.

Cross Q standardfunktioner och innehåll inkluder-
ar internetuppkoppling, sjökort för C-Map sjökort, 
Yamaha motorernas kontroll- och mätarsystem 
samt lokal väderinformation i realtid. Du kan också 
dela din Cross Q-nätverksanslutning med an-
dra enheter och till exempel spela musik trådlöst 
från andra applikationers musikappar. Med den 
kontinuerliga nätverksanslutningen hämtar och 
installerar Cross Q också automatiskt de senaste 
programuppdateringarna, så du kan vara säker på 
att du alltid har den senaste versionen av enheten 
med alla dess funktioner. Båtar utrustade med 
Q-infotainmentsystem är alltså de enda båtarna 
på marknaden som ständigt förbättras med tiden 
då systemet uppdateras. Cross Q-systemet kan 
kompletteras med tillval av ekolodsgivare, fiskerie-
kolod, fjärrkontroll, AIS, högklassigt högtalarsystem 
samt radare. Cross Q är kompatibel med båtstand-
arden NMEA 2000. 

CROSS Q GÖR BÅTLIVET ENKLARE OCH ROLIGARE
CROSS Q TEKNISKA DATA:
• Smart 10” eller 16” pekskärm
• Mycket klar skärm av WXGA-nivå
• fyrkärnig 1 GHz processor
• NMEA 2000-kompatibel
• Yamaha Engine Interface-kompatibel
• C-Map-sjökartor, ett kartområde ingår i priset
• Väderrapporter via webben
• FM- och DAB-radior, ljudanläggning 

som tilläggsutrustning
• WiFi-, Bluetooth och 3,5G-förbindelse,  

ett års europeisk dataanslutning ingår i priset
• Båtens och motorns handbok  

samt anvisningsmaterial
• Automatisk uppdatering via webben
• AIS-, ekolods-, Fishfinder-,  

fjärrkontrolls- och radarberedskap
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EMPOWERED BY YAMAHA
Yamarin Cross har i flera år varit ett högt uppskattat 
båtmärke med produkter som kombinerar pålitlighet, 
komfort och tidlös stil. Varumärkets kvalitet är starkt 
associerat till Yamaha, som bidrog till att göra Yama-
rin Cross till ett populärt båtmärke i Norden. 

EmPowered by Yamaha är mer än ett budskap om 
Yamarin Cross prestanda. Det är ett löfte som ger 
kraft. Löftet talar om hur både båten och dess förare 
når helt nya upplevelser, tillsammans. Löften som 
endast är möjliga med Yamaha.
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NORDLIG KVALITET FÖR NORDLIG  
FÖRHÅLLANDEN
Yamarin Cross-båtarnas skrov är tillverkat av marinaluminium som 
tål stötar, repor och grundkörningar bättre än andra båtbygg-
nadsmaterial. 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 alu-
minium och däcket av glasfiber – ger dessutom ett tyst skrov.

MÅNGSIDIG MODELLSERIE
Yamarin Cross-båtarna lanserades på marknaden 2011, och den 
nuvarande kollektionen omfattar sju 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.
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49 BOW RIDER
Med smidiga Yamarin Cross 49 BR kommer du till din favo-
rithamn 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.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Ankarbox i aktern
• Fotsteg på akterbänkens sidor
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Pollare
• Fenderfästen
• Låsbart handskfack
• Låsbara stuvutrymmen
• Mugghållare
• NFB-styrning
• Offshore-säten och sittdynor
• Bränslefilter
• Brandsläckare
• Fast mellandörr
• Eluttag 12 V 
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell ....................................................... 10 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Aluminiumdurk .............................................. 13 800 kr
• Vattenskidbåge ...............................................5 500 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell .............................................................3 220 kr
• Transportpresenning ....................................4 820 kr
• Hamnpresenning ............................................ 4 550 kr
• Motorfäste i fören ...........................................1 280 kr
• Spöhållare till vattenskidbåge ......................660 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ................................................ 12 100 kr
• Vit däck .........................................................................0 kr
• Grå däck .............................................................8 800 kr

4,86 m 1,96 m 6 450 kg

0,40 m 170 490 kg 40– 
60 hp

L Lös 
tank C 31

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 49BR Q edition + Yamaha F50HETL  ................................... 275 000 kr
Cross 49BR Q edition + Yamaha F60FETL  ................................... 286 000 kr

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 10 100 kr
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54 BOW RIDER
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.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Ankarbox i för och akter
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Stänkskyddat förvaringsutrymme  

med lock under durken
• Pollare
• Kapellfack
• Sidoavsatser
• Fenderfästen
• Fenderställningar
• Låsbart handskfack
• Låsbara stuvutrymmen
• NFB-styrning
• Offshore-säten och sittdynor
• Bänkar framför pulpeterna
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 64 l
• Brandsläckare
• Fast mellandörr
• Eluttag 12 V 
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell ......................................................12 800 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Vattenskidbåge ...............................................6 000 kr
• Aluminiumdurk ..............................................16 900 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell .............................................................3 550 kr
• Transportpresenning .................................... 4 870 kr
• Hamnkapell ....................................................... 4 870 kr
• Spöhållare till vattenskidbåge ......................660 kr

5,28 m 2,09 m 6 450 kg

0,40 m 210 585 kg 50– 
70 hp

L 64 l C 31

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 54BR Q edition + Yamaha F60FETL  ................................... 322 000 kr
Cross 54BR Q edition + Yamaha F70AETL .................................... 336 000 kr

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 12 800 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ................................................ 12 100 kr
• Vit däck .........................................................................0 kr
• Grå däck .............................................................8 800 kr
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57 BOW RIDER
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 trans-
porter. 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.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Aluminiumdurk
• Hydraulisk styrning
• Ankarbox i för och akter
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Pollare
• Kapellfack
• Fenderfästen
• Fenderställningar
• Låsbart handskfack
• Låsbara stuvutrymmen
• Mugghållare
• Offshore-säten och sittdynor
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 107 l
• Brandsläckare
• Vindrutetorkare på sb-sida
• Fast mellandörr
• Eluttag 12 V 
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell ...................................................... 13 000 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Mottagande AIS .............................................. 11 100 kr
• Trimplan ............................................................ 16 200 kr
• Vattenskidbåge ...............................................5 800 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell .............................................................3 220 kr
• Transportpresenning ....................................5 090 kr
• Hamnpresenning ............................................5 600 kr
• Solbädd .............................................................10 470 kr
• Motorfäste i fören ...........................................1 280 kr
• Spöhållare till vattenskidbåge ......................660 kr
• Bord....................................................................... 4 140 kr

5,66 m 2,17 m 6 450 kg

0,40 m 200 680 kg 80– 
115 hp

L 107 l C 38

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 57BR Q edition + Yamaha F100FETL  .................................. 426 000 kr
Cross 57BR Q edition + Yamaha F115BETL  ................................... 437 000 kr

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 13 000 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ................................................ 12 100 kr
• Vit däck .........................................................................0 kr
• Grå däck .............................................................8 800 kr
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62 BOW RIDER
Den mångsidiga 62 Bow Rider lämpar sig utmärkt för till 
exempel dagsturer och vattensport samt som stug- och 
förbindelsebåt. Med sina utmärkta köregenskaper rör sig 
båten stadigt även i hårdare väder och med maximalt 130 
hästkrafter når den en topphastighet på hela 38 knop. 
Båtens rymliga sittbrunn kröns av en u-formad soffa, som 
garanterar en avkopplande vistelse till sjöss.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för och akter
• Automatisk länspump
• Handskfack och förvaringsfack
• Hydraulisk styrning
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Fast mellandörr
• Kapellgarage
• Fenderfästen
• Fenderställningar
• Mugghållare
• Navigationsljus
• Offshore-säten och sittdynor
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 160 l
• Brandsläckare
• Vindrutetorkare för föraren
• Eluttag 12V / USB
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell ...................................................... 13 400 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Mottagande AIS .............................................. 11 100 kr
• Trimplan ............................................................ 16 200 kr
• Vindrutetorkare BB .......................................2 900 kr
• Vattenskidbåge ...............................................6 000 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell .............................................................3 320 kr
• Transportpresenning ....................................6 020 kr
• Hamnkapell ........................................................5 910 kr
• Solbädd i aktern .............................................4 930 kr
• Spöhållare till vattenskidbåge ......................660 kr
• Bord....................................................................... 4 140 kr

6,15 m 2,29 m 7 750 kg

0,50 m 200 875 kg 115– 
130 hp

XL 160 l C 38

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 62BR Q edition + Yamaha F115BETX  .................................. 456 000 kr
Cross 62BR Q edition + Yamaha F130AETX  ................................. 467 000 kr

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 13 400 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ...............................................12 800 kr
• Vit däck .........................................................................0 kr
• Grå däck .............................................................8 800 kr
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64 BOW RIDER
Den sportiga fartfyllda och rymliga allroundbåten passar 
för vattensport och dagsturer samt som pendelbåt. I båtens 
standardutrustning ingår ett praktiskt Abloy-låsningssys-
tem 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.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för och akter
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Löstagbara förvaringslåda i fören
• Kapellfack
• Fenderfästen
• Fenderhållare
• Låsbart handskfack och förvaringsfack
• Mugghållare
• Offshore-säten och sittdynor
• Länspump, elektrisk
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 126 l
• Brandsläckare
• Hydraulisk styrning
• Vindrutetorkare på sb-sida
• Fast mellandörr
• Eluttag 12 V 
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell ...................................................... 13 800 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Mottagande AIS .............................................. 11 100 kr
• Trimplan ............................................................ 16 200 kr
• Vindrutetorkare BB .......................................2 900 kr
• Vattenskidbåge ...............................................6 000 kr

6,31 m 2,32 m 8 600 kg

0,40 m 200 880 kg 115– 
150 hp

XL 126 l C 44

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 64BR Q edition + Yamaha F130AETX  ................................. 525 000 kr
Cross 64BR Q edition + Yamaha F150DETX  ................................. 549 000 kr

Akterkapell ingår i priset. DU SPARAR: 13 800 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell ............................................................. 3 790 kr
• Transportpresenning ....................................6 030 kr
• Hamnkapell .......................................................6 030 kr
• Solbädd i fören ................................................ 7 980 kr
• Solbädd i aktern ..............................................6 120 kr
• Spöhållare till vattenskidbåge ......................660 kr
• Bord....................................................................... 4 140 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ...............................................12 800 kr
• Vit däck .........................................................................0 kr
• Grå däck .............................................................8 800 kr
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75 BOW RIDER
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.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Badplattformer i aluminium
• Aluminiumdurk
• Ankarbox i för och akter
• BB-handtag / mugghållare 
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Löstagbara förvaringslådor i fören
• Bogpropeller
• Hydraulisk styrning
• Tiltratt
• Kapellfack
• Armstöd för föraren och hjälpföraren
• Fenderfästen
• Fenderställningar
• Låsbart handskfack
• Låsbara stuvutrymmen
• Mugghållare
• Länspump, elektrisk
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 244 l
• Brandsläckare
• Springpollare
• Trimplan med ledindikatorer
• Vindrutetorkare på sb- och bb-sida
• Fast mellandörr
• Offshore-säten och sittdynor
• Eluttag 12 V 
• Dubbelbatterisystem
• Yamaha Y-COP startspärr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Akterkapell .......................................................17 000 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Mottagande AIS .............................................. 11 100 kr
• Vattenskidbåge ...............................................6 600 kr
• Stege i fören .....................................................4 200 kr
• Värmare ..........................................................36 400 kr
• Kylskåp .............................................................. 10 200 kr
• Styrservo .........................................................25 600 kr
• Targabåge ........................................................ 15 100 kr
• Ankarvinsch med fjärrkontroll .................57 400 kr

TILLBEHÖR
• Förkapell .............................................................. 4 310 kr
• Transportpresenning .................................... 7 500 kr
• Hamnkapell ........................................................8 610 kr
• Solbädd i fören ................................................9 280 kr
• Solbädd i aktern .............................................6 430 kr
• Bord....................................................................... 4 140 kr

7,53 m 2,47 m 9 675 kg

0,50 m 220 1300 kg 150– 
300 hp

XL 244 l C 50

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Yamarin Cross 75BR Q edition + Yamaha F225FETX ................ 816 000 kr
Yamarin Cross 75BR Q edition + Yamaha F250DETX ............... 837 000 kr
Yamarin Cross 75BR Q edition + Yamaha F300BETX................ 869 000 kr
Yamarin Cross 75BR Q edition + Yamaha F300BETX vit.......... 886 000 kr

Akterkapell, stege i fören, vattenskidbåge 
och Entertainment-paket ingår i priset. DU SPARAR: 32 900 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ...............................................18 000 kr
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60 CABIN
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
• Cross Q 10”
• Solcellsfläkt
• Handskfack
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Defrosterfläkt
• Hydraulisk styrning
• Integrerade navigationsljus
• Säten, sittdynor och madrasser i kajutan
• Matta i cabin
• Däcksbelysning
• Taklucka SB
• Manuell länspump ( 2 st.)
• Fenderfästen
• Fenderhållare
• Låsbara kajutdörrar
• Mugghållare
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 116 l
• Brandsläckare

6,03 m 2,33 m 6 450 kg

0,40 m 190 960 kg 70– 
150 hp

XL 116 l C 44

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Yamarin Cross 60 Cabin + Yamaha F100FETX ............................. 533 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin + Yamaha F115BETX .............................. 544 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin + Yamaha F130AETX ............................ 555 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin + Yamaha F150DETX ............................ 579 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin DS + Yamaha F100FETX ...................... 571 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin DS + Yamaha F115BETX ....................... 582 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin DS + Yamaha F130AETX ..................... 593 000 kr
Yamarin Cross 60 Cabin DS + Yamaha F150DETX ..................... 617 000 kr

Värmare ingår i priset. DU SPARAR: 36 400 kr

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Aluminiumdurk .............................................. 16 200 kr
• ENTERTAINMENT-paket ..............................5 100 kr
• Sonar - Ekolodsgivare NMEA 2000 .......3 900 kr
• Fishfinder ........................................................... 7 300 kr
• Radar ................................................................23 500 kr
• Trimplan ............................................................ 16 200 kr
• Värmare ..........................................................36 400 kr
• Klaffbänk ............................................................ 4 700 kr
• Taklucka BB .......................................................8 200 kr

TILLBEHÖR
• Transportpresenning ....................................5 090 kr
• Spöhållare till targa ...........................................580 kr
• Spöhållare till räcke ...........................................580 kr
• Motorfäste i fören ...........................................1 280 kr
• Gardinserie ........................................................ 7 880 kr
• Klaffbänk ............................................................ 2 750 kr

SKROVETS YTBEHANDLING
• Bottenmålning ...............................................12 800 kr
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Längd

Bredd

Personer

Bärighet

Djup

V-Botten

Vikt (utan motor)

Motoreffekt

Rigglängd

Bränsletank

CE-klass 

Max hastighet ca.

Alla Yamarin Cross-modeller är CE-godkända 
och båtarna hör till kategori C. Fabriksmonterade 
Yamarin Cross-båtar har Cross Q infotainment 
systemet, Y-COP-stöldskydd, fjärrkontroll och 
fjärrkontrollkablar. Motorns installationsbultar 
monteras på fabriken. Broschyrens båtar är 
extrautrustade. Utrustningsnivån kan variera för 
modeller i olika länder, så fråga din Yamarin Cross-
försäljare vilken standardutrustning din valda båt 
har. Av produktionstekniska skäl kan vikt, mått 
och prestanda variera. Vi förbehåller oss rätt till 
ändringar.
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