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CROSS – KORKEAA SUORITUSKYKYÄ 
JA AJONAUTINTOA 
Cross-mallisto on valmiina uuteen veneilykauteen, 
tarjoten jälleen kattavan valikoiman veneitä 
niin huviveneeksi kuin yhteyskäyttöönkin. Cross-
veneet on rakennettu kestämään aikaa ja vaativia 
sääolosuhteita, tinkimättä tyylikkäästä ulkomuodosta 
tai käyttäjäystävällisyydestä. Malliston jokainen 
vene tarjoaa korkeaa suorituskykyä ja mukavuutta 
samassa, tehden veneilyhetkistä huolettomia 
ja hauskoja, unohtamatta vauhdin tuomaa 
hurmaa. Olipa kyseessä sitten nopeatempoinen 
vesiurheilupäivä, koko perheen ulkoiluretki 
tai kalastusreissu ystävien kanssa, Cross-
mallistostamme löytyy sopiva vene kaikkeen. 

Tervetuloa tutustumaan mallistoon lähimmällä 
jälleenmyyjälläsi tai osoitteessa www.cross.boats

22



TURVALLISUUS ENSIN
Sinun sekä perheesi että ystäviesi turvallisuus on meille 
tärkeää. Yamarin Cross -veneet suunnitellaan turvallisuus 
edellä, ja kaikki veneet käyvät jo suunnitteluvaiheessa läpi 
laajamittaiset ja perusteelliset testit, joiden aikana venettä 
testataan erilaisissa olosuhteissa yhteensä satoja tunteja. 
Veneet on optimoitu jokaista yksityiskohtaa myöden, 
aina polttoaineen kulutuksen minimoimisesta istuinten 
mukavuuteen, jotta saadaan miellyttävä ja viimeistelty 
kokonaisuus. Alumiinirungon ja lasikuitukannen yhdistelmä 
tekee veneestä paitsi turvallisen, myös kestävän ja mukavan 
käyttää, sekä ulkomuodoltaan tyylikkään ja viimeistellyn 
näköisen. Yamarin Cross- veneet ovat ajo-ominaisuuksiltaan 
vakaita mutta helposti käsiteltäviä, ja tarjoavat nautinnollisen 
tavan viettää aikaa vesillä jokaiselle, kelissä kuin kelissä.

ALUMIININ JA LASIKUIDUN LUJA LIITTO
Yamarin Cross on löytänyt tiensä veneilijöiden sydämiin. 
Cross-veneissä yhdistyy alumiinin tuoma huoleton kestävyys, 
sekä lasikuidun mukavuus ja tyylikkyys. Veneet ovat näyttäviä, 
helppohoitoisia ja suunniteltu kovan luokan hauskanpitoon, 
tehden kesän veneilyaktiviteeteista ikimuistoisia. Cross 
on turvallinen ja luotettava valinta, jonka ytimessä sykkii 
suorituskyky. Cross-veneet tarjoavat kuljettajalle nautinnolliset 
ajo-ominaisuudet, ja matkustajille matkanteon mukavuuden ja 
turvallisuuden. Ei ole yllätys, että Yamarin Cross-veneet ovat 
testimenestyjiä pohjoismaisten veneilylehtien vertailutesteissä.
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Cross-veneet on suunniteltu tarjoamaan unohtumattomia 
veneilyhetkiä ja rajattomasti erilaisia mahdollisuuksia viettää 
aikaa vesillä. Olipa ohjelmassa vauhdin täyteinen vesiurheilu-
päivä tai rento picnic-retki ystävien kesken, ensisijainen tavoite 
on tehdä veneilystä mahdollisimman helposti saavutettavaa, 
vaivatonta ja helppoa riippumatta siitä, kuinka kokenut vesillä 
liikkuja olet. Cross Q infotainment -järjestelmä on tehty juuri 
tähän tarkoitukseen, tehden veneilystä hauskaa ja stressitöntä 
antamalla kokonaan uudet eväät veneen hallintaan. 

Moottoriveneen helppo käyttöliittymä, joka  
sisältää kaiken tarpeellisen
Cross Q infotainment -järjestelmä tuo veneen tärkeimmät toi-
minnot ja ominaisuudet, kuten ajotietokoneen, karttaplotterin 
ja monipuolisen viihdejärjestelmän, kootusti yhteen paikkaan, 
samalle kosketusnäytölle. Intuitiivinen 10 tuuman näyttö tekee 
navigoinnista vaivatonta, ja voit esimerkiksi mitata kahden kart-
tapisteen välisen etäisyyden tai zoomata karttaa vain kahdella 
sormella, nopeasti ja mutkattomasti. Cross Q näyttää sinulle 
kaikki veneesi tärkeimmät tiedot kätevästi yhdellä kertaa, aina 
moottorin tiedoista akun varaustasoon ja viimeisimpiin säätie-
toihin, auttaen sinua pysymään tilanteen tasalla joka hetkenä.

Yhdistelmä viihdettä ja käyttömukavuutta
Yhdistämällä Bluetooth-yhteyden avulla älypuhelimesi Cross 
Q infotainment -järjestelmään, voit kuunnella lempimusiikkiasi 
musiikkisovelluksestasi tai nähdä saapuvat puhelut Cross Q:n 
näytöllä. Jatkuvan internet-yhteyden ansiosta Cross Q lataa ja 
asentaa viimeisimmät päivitykset automaattisesti, pitäen huo-
len siitä, että saat nauttia veneilyn viimeisimmistä ominaisuuk-
sista jokaisella venematkallasi. Samoin kaikki veneen materiaa-
lit, kuten huolto- ja hoito-ohjeet sekä erilaiset ohjemanuaalit, 
löytyvät valmiiksi ladattuina ja ovat helposti saatavilla nopeaa 
tarkistusta tai veneilytietouden lisäämistä varten. Cross Q on 
myös veneilystandardi NMEA 2000:n mukainen.

Päivän vesillä tulisi olla aina hauska ja rento, mutta ennen kaik-
kea turvallinen. Cross Q:n avulla kaikki aika ja energia voidaan 
keskittää johonkin muuhun, kuin hankaliin ja ikäviin toimintoihin. 
Cross Q antaa sinun rentoutua ja nauttia veneestäsi, antaen 
samalla lisää itsevarmuutta veneen käsittelyyn ja hallintaan. 
Kokenutkin veneilijä voi kokea uudenlaista vapautta ja uusia 
mahdollisuuksia Cross Q:n 

CROSS Q – MUKAVUUS JA TURVALLISUUS VAKIONA
CROSS Q TEKNISET TIEDOT:
• 10” tai wide -kosketusnäyttö
•  NMEA 2000 -yhteensopiva
•  Navionics -merikartat, yksi kartta-alue sisältyy hintaan
•  Reaaliaikaiset säätiedot verkon kautta
•  FM- ja DAB-radiot, Entertainment-

äänentoistojärjestelmä lisävarusteena
•  Wifi, Bluetooth ja 4G-yhteydet,  

yhden vuoden dataliittymä
•  Veneen ja moottorin käsikirja sekä 

ohjemateriaalit
•  Automaattinen päivitys 

verkkoyhteyden kautta
• AIS-, kaiku-, Fishfinder-, 

kaukosäädin- ja tutkavalmius
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EMPOWERED BY YAMAHA
Yamarin Cross on arvostettu venemerkki, jonka 
tuotteissa yhdistyy luotettavuus, mukavuus 
ja  ajaton tyylikkyys. Crossin laatu yhdistyy 
voimakkaasti myös Yamahaan, joka on auttanut 
luomaan Crossista yhden Pohjoismaiden 
suosituimmista venemerkeistä. 
 
EmPowered by Yamaha on enemmän kuin vain 
viesti Crossin suorituskyvystä. Se on lupaus, joka 
voimaannuttaa. Se on lupaus joka kuvastaa 
sitä, miten sekä vene että veneilijä voivat 
saavuttaa yhdessä täysin uusia kokemuksia. 
Sellaisia kokemuksia, jotka vain Yamaha tekee 
mahdolliseksi.
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POHJOISTA LAATUA POHJOISIIN OLOIHIN
Yamarin Cross -veneiden rungot ovat merialumiinia, joka kestää niin 
iskuja, naarmuja kuin pohjakosketuksiakin muita veneenrakennusma-
teriaaleja paremmin. Se ei vety, pala, halkeile tai ruostu. Merialumiini 
kestää pohjoismaiden äärimmäisiä sääoloja hyvin, mahdollistaen 
veneilykauden jatkumisen vielä pitkään sen jälkeen, kun muut ovat jo 
nostaneet veneensä talviteloille. Crossien hybridirakenne, eli alumii-
nirungon ja lasikuitukannen yhdistelmä, takaa tukevan rakenteen, 
vähäiset runkoäänet ja maksimaalisen käyttömukavuuden.

MONIPUOLINEN MALLISTO
Yamarin Cross -veneet lanseerattiin vuonna 2011, ja nykyään mallisto 
kattaa seitsemän eri mallia. Malliston saaman suosion innoittamana 
haluamme jatkaa tuotekehitystä asiakkaiden tarpeita kuunnellen ja 
kunnioittaen. Tavoitteena on tarjota kattava mallisto, josta löytyy juuri 
sopiva vene jokaisen veneilijän tarpeisiin ja toiveisiin. 
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49 BOW RIDER
Cross 49 BR sopii jokaiselle veneilijälle. Veneen 
helppoudesta nauttii kokeneempikin veneilijä, mutta Cross 
49 BR:n kanssa voit myös huolettaa ottaa ensiaskeleesi 
veneilyyn ilman aikaisempaa kokemusta. Tämä vene 
on erinomainen valinta sekä mökki- että huvikäyttöön. 
Erilliset istuimet tuovat mukavuutta ja kokoaan 
suuremman veneen tuntua. Veneessä matkustaa 
helposti ja vaivattomasti viisi henkilöä. Monipuolisten 
säilytystilojen ansiosta myös retkitarvikkeet, kuten 
piknikeväät ja rantapyyhkeet, kulkevat hyvin mukana.

VAKIOVARUSTEET
• Ankkuriboksi  perässä
• Peräkuomu
• Astintasot takapenkin sivuilla
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Integroidut kulkuvalot
• Lepuuttajan kiinnikkeet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat
• Mukiteline
• NFB-kaapeliohjaus
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Polttoainesuodatin 
• Sammutin
• Väliovi tuulilasin alla
• Virran ulosotto 12 V 
• Yamaha Y-COP ajonesto

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki ...................................................... 1 200 €
• Softdeck ............................................................... 1 200 €
• Sonar ........................................................................660 €
• Fishfinder ................................................................360 € 

 
Premium Edition 2 500 €

• Cross Q 10”
• Entertainment-paketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ........................................................ 352 €
• Kuljetuspeite ..........................................................528 €
• Satamapeite .........................................................500 €
• Keulamoottoriteline ............................................. 140 €
• Vapateline vesihiihtokaareen .............................72 €
• Vesihiihtokaari ....................................................... 455 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling .............................900 €

KAMPANJA

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 
Cross 49BR + Yamaha F50HETL  ...................................................... 25 400 €
Cross 49BR + Yamaha F60FETL  ....................................................... 26 550 €

Cross 49BR + Yamaha F60FETL  ....................................................... 24 990 €  ETUSI: 1 560 €

4,86 m 1,96 m 6 450 kg

0,40 m 170 490 kg 40-60 hv

L - C 31

Huviveneilyä helpoimmillaan
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54 BOW RIDER
Cross 54 Bow Riderilla voit nauttia veneilystä koko 
perheen voimin. Vene on kokoisekseen erittäin vakaa, 
joten se käyttäytyy ennakoitavasti ja sitä on todella 
mukava ajaa. Korkeat kaiteet ja laidat sekä selkeät 
kulkureitit luovat turvallisuutta liikkuessasi veneessä. 
Hyvin suunnitellun avotilan ansiosta, kuusi matkustajaa 
mahtuu veneilemään mukavasti. Avotila on suojaisa 
myös perheen pienimmille matkustajille. Voit siis 
huoletta luottaa tähän veneeseen ja keskittyä vain 
veneilystä nauttimiseen. 

VAKIOVARUSTEET
• Cross Q 10”
• Ankkuriboksit keulassa ja perässä
• Peräkuomu
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Integroidut kulkuvalot
• Kannellinen roisketiivis säilytystila turkin alla
• Kuomukotelo
• Laita-asekelmat
• Lepuuttajan kiinnikkeet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat
• NFB-ohjaus
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Penkit pulpettien edessä
• Polttoainesuodatin
• Polttoainesäiliö, kiinteä, 62 l
• Sammutin
• U-muotoinen takapenkin selkänoja
• Väliovi
• Virran ulosotto 12 V 
• Yamaha Y-COP ajonesto

KAMPANJA

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 
Cross 54BR Q edition + Yamaha F60FETL  ................................... 32 200 €
Cross 54BR Q edition + Yamaha F70AETL .................................... 33 500 €

Cross 54BR Q edition + Yamaha F70AETL .................................... 31 500 €  ETUSI: 2 000 €

5,28 m 2,09 m 6 450 kg

0,40 m 210 585 kg 50-70 hv

L 62 l C 31

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki ...................................................... 1 350 €
• Softdeck ............................................................... 1 350 €
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 € 

 
Premium Edition 1 250 €

• Entertainment-paketti
• Vesihiihtokaari
• Rantautumispaketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ........................................................389 €
• Kuljetuspeite .......................................................... 535 €
• Satamapeite ......................................................... 535 €
• Vapateline vesihiihtokaareen .............................72 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling .............................900 €

Täydellinen valinta koko perheen retkeilyyn
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57 BOW RIDER
Haluaisitko nauttia pienistä arjen iloista helposti ja 
vaivattomasti? Tämän sinulle tarjoaa tyylikäs Cross 57 
Bow Rider. Tämä vene on helppokäyttöinen, laatua ja 
tyylikyyttä unohtamatta. Veneen viihtyisä avotila tarjoaa 
suojaisat ja miellyttävät paikat viidelle matkustajalle. 
Veneessä on myös erinomaiset kalastusmahdollisuudet 
tarvittaessa useammallekin kalastajalle. Tällä veneellä 
veneilystä voi nauttia matalalla kynnyksellä milloin 
tahansa.

VAKIOVARUSTEET
• Cross Q 10”
• Hydraulinen ohjaus
• Ankkuriboksit keulassa ja perässä
• Peräkuomu
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Integroidut kulkuvalot
• Kuomukotelo
• Lepuuttajan kiinnikkeet
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero
• Lukittavat säilytystilat
• Mukiteline
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 107 l
• Sammutin
• Tuulilasinpyyhkijä sb-puolella
• Väliovi 
• Virran ulosotto 12 V 
• Yamaha Y-COP ajonesto

KAMPANJA

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 
Cross 57BR Q edition + Yamaha F100LB  ....................................... 42 700 €
Cross 57BR Q edition + Yamaha F115LB  ........................................ 43 500 €
Cross 57BR + Yamaha VF115LA  ......................................................... 44 300 €

Cross 57BR Q edition + Yamaha F115LB  ........................................ 40 990 €  ETUSI: 2 510 €

Cross 57BR + Yamaha VF115LA  ......................................................... 41 700 €   ETUSI: 2 600 €

5,66 m 2,17 m 6 450 kg

0,40 m 200 680 kg 80-115 hv

L 107 l C 38

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki ...................................................... 1 450 €
• Softdeck ....................................................................vakio
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 €
• AIS-vastaanotin................................................ 1 020 €
• Trimmitasot  ...........................................................990 € 

 
Premium Edition 1 250 €

• Entertainment-paketti
• Vesihiihtokaari
• Rantautumispaketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ........................................................ 352 €
• Kuljetuspeite ..........................................................558 €
• Satamapeite .......................................................... 614 €
• Aurinkopeti ............................................................ 1 147 €
• Keulamoottoriteline ............................................. 140 €
• Vapateline vesihiihtokaareen .............................72 €
• Pöytä  ....................................................................... 454 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling .............................990 €

Tyylikäs irtiotto arjesta

13



14



62 BOW RIDER
Cross 62 BR luo edellytykset täydellisiin kesäpäiviin. 
Selkeälinjainen keula ja askelmat luovat vaivattomuutta 
ja varmuutta esimerkiksi veneeseen noustessa. Tukevat ja 
korkeat keulakaiteet helpottavat sekä veneessä liikkumista 
että rantautumista. Avotilassa on muhkea u-sohva. 
Säilytystilaa on reilusti, joten kaikki retkitarvikkeet ja eväät 
kulkevat kätevästi mukana. Monipuolisen retkiveneen 
alta löytyy myös pilkahdus sporttisuutta Yamahan F150-
moottorilla, jolloin veneen vauhti voi nousta jopa 42 solmuun. 
Tällä veneellä voit myös lähteä avoimille vesille, sillä 62BR on 
vankkarakenteinen ja ajo-ominaisuuksiltaan erinomainen. VAKIOVARUSTEET

• Cross Q 10”
• Ankkuriboksit perässä ja keulassa
• Automaattinen pilssipumppu
• Peräkuomu
• Hansikaslokero ja säilytyslokerot
• Hydraulinen ohjaus
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Kiinteä väliovi
• Kuomukotelo
• Lepuuttajan kiinnikkeitä
• Lepuuttajatelineet
• Mukiteline
• Navigointivalot
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 160 l
• Sammutin
• Tuulilasinpyyhin kuljettajalle
• Virranulosotto 12V / USB
• Yamaha Y-COP ajonesto

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 
Cross 62 BR + Yamaha F115XB  .......................................................... 48 500 €
Cross 62 BR + Yamaha F130XA  ........................................................ 49 600 €
Cross 62 BR + Yamaha F150XB .......................................................... 52 000 €
Cross 62 BR + Yamaha F150XCA  ...................................................... 53 800 €
Cross 62 BR + Yamaha VF150XA  ...................................................... 53 100 €

6,15 m 2,29 m 7 750 kg

0,50 m 200 875 kg 115-150 hv

X 160 l C 42

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki ...................................................... 1 550 €
• Softdeck ....................................................................vakio
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 €
• AIS-vastaanotin................................................ 1 020 € 

 
Premium Edition 2 250 €

• Entertainment-paketti
• Vesihiihtokaari
• Trimmitasot 
• Rantautumispaketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ........................................................ 364 €
• Kuljetuspeite ..........................................................659 €
• Satamapeite .........................................................648 €
• Aurinkopeti, perä ................................................. 540 €
• Vapateline vesihiihtokaareen .............................72 €
• Pöytä ........................................................................ 454 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling ........................... 1 190 €

Suorin tie luontoelämysten pariin
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64 BOW RIDER
Cross 64 Bow Rider sopii hetkeen kuin hetkeen. Vene 
tarjoaa isomman veneen ominaisuuksia helposti 
hallittavassa koossa, jolloin retket onnistuvat sekä lähelle 
että kauas. Isojen tilojen ansiosta veneessä matkustaa 
jopa 8 matkustajaa. Avotilan muhkea u-sohva takaa myös 
lisämukavuutta matkantekoon. Cross 64 BR:n suuri tuulilasi 
tarjoaa suojaisuutta avotilaan ja ilmeen viimeistelee 
tyylikäs tuulilasin rosterikarmi. Cross 64BR:n kanssa voit 
huoletta lähteä pois kaupungista nauttimaan luonnosta ja 
rentoutumaan kiireisen viikon jälkeen. 

VAKIOVARUSTEET
• Cross Q 10”
• Ankkuriboksit keulassa ja perässä
• Peräkuomu
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Integroidut kulkuvalot
• Irroitettava säilytyslaatikko keulan avotilassa
• Kuomukotelo
• Lepuuttajan kiinnikkeet
• Lepuuttajatelineet
• Lukittava hansikaslokero ja säilytyslokerot
• Mukitelineet
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• Pilssipumppu, sähköinen
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 126 l
• Sammutin
• Hydraulinen ohjaus
• Tuulilasinpyyhkijä sb-puolella
• Väliovi tuulilasin alla
• Virran ulosotto 12 V 
• Yamaha Y-COP ajonesto

6,31 m 2,32 m 8 600 kg

0,40 m 200 880 kg 115-150 hv

X 126 l C 44

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki ...................................................... 1 550 €
• Softdeck ....................................................................vakio
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 €
• AIS-vastaanotin................................................ 1 020 € 

 
Premium Edition 2 250 €

• Entertainment-paketti
• Vesihiihtokaari
• Trimmitasot 
• Lasinpyyhin, vasen
• Rantautumispaketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ......................................................... 415 €
• Kuljetuspeite ..........................................................660 €
• Satamapeite .........................................................660 €
• Aurinkopeti, keula ................................................ 876 €
• Aurinkopeti, perä ...................................................671 €
• Vapateline vesihiihtokaareen .............................72 €
• Pöytä ........................................................................ 454 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling ........................... 1 190 €

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 

Joustavasti kaupungista avomerelle

Cross 64 BR + Yamaha F130XA  ........................................................ 53 100 €
Cross 64 BR + Yamaha F150XB  ......................................................... 55 500 €
Cross 64 BR + Yamaha VF150XA  ...................................................... 56 600 €
Cross 64 BR + Yamaha F150XCA ....................................................... 57 300 €
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Cross 75 Bow Rider on vauhdikas Premium-luokan vene, 
joka tarjoaa täydellistä vapautta jokaiseen vesillä vietettyyn 
hetkeen. Tällä veneellä suoritat sekä yhteysveneilyn 
että pidemmätkin retket tyylikkäästi ja mukavasti. 
Cross 75 BR on Cross-malliston suurin vene. Kokonsa 
ansiosta se soveltuu erinomaisesti myös avomerelle, eikä 
haastavatkaan olosuhteet tuota ongelmia. Suojaa antaa 
tyylikkäällä rosterisella karmilla varustettu suuri tuulilasi. 
Cross 75 BR:n vakiovarusteisiin kuuluu Cross Q Wide 
Infotainment -järjestelmä.

VAKIOVARUSTEET
• Cross Q  wide
• Digital switching
• Isot uimatasot
• Uimatikkaat
• Ankkuriboksit keulassa ja perässä
• Peräkuomu
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Integroidut kulkuvalot
• Valomasto, irrotettava
• Hydraulinen ohjaus
• Tilttiratti
• Kuomukotelo
• Kyynärnojat kuljettajalle ja apukuljettajalle
• Lepuuttajan kiinnikkeet
• Lepuuttajatelineet
• Lukittavat säilytystilat
• Mukitelineet
• Manuaalinen ja automaattinen pilssipumppu
• Polttoainesuodatin
• Polttoainetankki, kiinteä, 300 l
• Sammutin
• Trimmitasot
• Tuulilasi karkaistua lasia
• Tuulilasin kehykset ruostumatonta terästä
• Tuulilasinpyyhkimet SB- ja BB-puolelle
• Väliovi tuulilasin alla
• Offshore-istuimet ja istuintyynyt
• U-mallinen sohva
• Sosiaalinen tila keulassa
• Virranulosotto 12V / USB
• Entertainment
• Led kansivalot
• Kaksoisakkujärjestelmä
• Keulapotkurivalmius 
• Yamaha Y-COP ajonesto

7,37 m 2,60 m 9 1002 kg

1,80 m 210 1 350 kg 225-300 hv

X 300 l C 48

75 BOW RIDER

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Alumiiniturkki .....................................................2 050 €
• Softdeck ....................................................................vakio
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 €
• AIS-vastaanotin................................................ 1 020 €
• Entertainment+ ....................................................990 €
• Ankkurivinssi kaukosäätimellä ...................5 200 €
• Lämmitin .............................................................3 200 €
• Offshore joustojalat .......................................2 500 €
• Guard ........................................................................299 € 

 
Premium Edition 5 500 €

• Vesihiihtokaari
• Jääkaappi
• Keulaporras
• Keulapotkuri 
• Rantautumispaketti

LISÄVARUSTEET
• Etuosan peite ........................................................ 422 €
• Kuljetuspeite ........................................................... 812 €
• Satamapeite ..........................................................785 €
• Aurinkopeti, keula ................................................838 €
• Aurinkopeti, perä ..................................................677 €
• Pöytä ...........................................................................411 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling .......................... 1 350 €

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 

Korkealuokkaista nautintoa ja vauhdin hurmaa

KAMPANJA

Cross 75 BR + Yamaha F300XCB  ..................................................... 84 000 €
Cross 75 BR + Yamaha F300XSB2  .................................................. 88 300 €

Premium Edition 3 000 €  ETUSI: 2 500 €
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60 CABIN
Cross 60 Cabinillä matkustat varhaisesta keväästä 
myöhäiseen syksyyn. Pitkän veneilykauden sinulle takaa 
veneen suojaisat tilat, joiden ansiosta voit veneillä 
myös huonommallakin säällä. Nämä ominaisuudet 
tekevät Cross 60 Cabinista erinomaisen kesämökin 
yhteysveneen. Tilavien etu- ja takakannen ansiosta pystyt 
myös kuljettamaan kaikki tavarasi vaivatta. Monipuoliset 
ja laajat lisävarusteoptiot antavat eväät esimerkiksi 
aktiiviseen kalastukseen.

VAKIOVARUSTEET
• Aurinkokennotuuletin
• Hansikaslokero
• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)
• Huurteenpoistopuhallin
• Hydraulinen ohjaus
• Integroidut kulkuvalot
• Kabiinin istuimet ja istuintyynyt  

sekä pedin patjat
• Kajuutan mattosarja
• Kansivalot
• Kattoluukku SB
• Kattoluukku etuoven yläpuolella
• Käsikäyttöinen pilssipumppu (2 kpl)
• Lepuuttajan kiinnikkeitä
• Lepuuttajatelineet
• Lukittavat kabiinin ovet
• Mukiteline
• Polttoainesuodatin 
• Polttoainesäiliö, kiinteä, 105 l 
• Sammutin
• Sisävalot
• Tuulilasinpyyhkimet
• Virran ulosotto 12 V 
• Korkeat kaiteet taka-avotilaan
• Yamaha LAN -monitoimimittarit
• Yamaha Y-COP ajonesto

PAKETTIHINTA PERÄMOOTTORILLA 

6,03 m 2,33 m 6 450 kg

0,40 m 190 960 kg 70-150 hv

X 105 l C 44

TEHDASASENTEISET VARUSTEET
• Softdeck ................................................................ 1 100 €
• Alumiiniturkki ....................................................... 1 100 €
• Ulko-ohjauspiste ..............................................3 200 €
• Fishfinder ................................................................660 €
• Sonar ........................................................................360 €
• Tutka......................................................................2 200 €
• Lämmitin .............................................................2 850 €
• Kattoluukku, vasen ...............................................725 €
• Trimmitasot ............................................................990 € 

 
Premium Edition 6 500 €

• Cross Q 10”
• Entertainment-paketti
• Lämmitin

LISÄVARUSTEET
• Kuljetuspeite ..........................................................558 €
• Vapateline targaan ...............................................64 €
• Vapateline kaiteeseen ..........................................64 €
• Keulamoottoriteline ............................................. 140 €
• Peräkuomu .......................................................... 1 555 €

RUNGON PINTAKÄSITTELYT
• Pohjan primer + antifouling .............................990 €

KAMPANJA

Cross 60 Cabin + Yamaha F115XB  .................................................... 53 400 €
Cross 60 Cabin + Yamaha F130XA  .................................................. 54 400 € 
Cross 60 Cabin + Yamaha F150XB  ................................................... 56 800 € 

Cross 60 Cabin + Yamaha F115XB  .................................................... 51 500 €    ETUSI: 1 900 €

Cross 60 Cabin + Yamaha F130XA  .................................................. 52 500 €   ETUSI: 1 900 €

Cross 60 Cabin + Yamaha F150XB  ................................................... 54 900 €   ETUSI: 1 900 €

Premium Edition 4 000 €  ETUSI: 2 500 €

Lämmitin 0 €  ETUSI: 2 850 €

• Trimmitasot 
• Klaffipenkit
• Rantautumispaketti

Verraton kumppani jäiden lähdöstä jäiden tuloon
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Pituus

Leveys

Henkilömäärä

Kantavuus

Syväys

V-kulma

Paino (ilman moottoria)

Moottoritehoalue

Moottorin rikipituus

Polttoainetankin tilavuus

Luokitus 

Suurin nopeus 

Kaikki Yamarin Cross- mallit ovat CE-hyväksyttyjä 
ja veneet kuuluvat C-kategoriaan. Esiasennetuissa 
Yamarin Cross -veneissä on Cross Q infotainment 
-järjestelmä, 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 Cross 
-myyjältäsi valitsemasi veneen vakiovarustus. 
Tuotantoteknisistä syistä veneen painossa, 
mitoissa ja suorituskyvyssä voi esiintyä vaihtelua. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat 
suositushintoja ja sisältävät arvonlisäveron. Hinnat 
eivät sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia 
asennuskuluja. Inhan Tehtaat Oy Ab pidättää 
oikeuden hintojen ja tuotetietojen muutoksiin ilman 
erillistä ilmoitusta.
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www.cross.boats
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