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Vår modellserie för Cross är fortsatt stark till den 
kommande båtsäsongen, och innehåller ett omfattande 
urval av båtar för både nöje och transport. De senaste 
tillskotten i den breda modellserien är Cross 57 BR och 
62 BR i ett sportigt och iögonfallande V MAX-utförande. 
Med den högpresterande V MAX-motorn och de 
specialdesignade dekalerna kommer de här båtarna 
med all säkerhet att dra blickar till sig.

Alla Cross-båtar är byggda för att vara hållbara, för att 
klara att stå emot tid och tuffa väderförhållanden, utan 
att för den sakens skulle kompromissa med stil

eller användarvänlighet. Varje modell erbjuder 
hög prestanda och komfort i ett, vilket gör 
båtlivet roligt, bekymmersfritt och inte minst 
– fartfyllt!

Oavsett om du vill spendera dagen med 
vattensporter, ta en tur med familjen eller sticka 
ut och fiska med kompisarna, så finns det en 
Cross för dig. 

Välkommen att besöka din närmaste åter-
försäljare eller vår webbsida www.cross.boats 

SÄTT GULDKANT PÅ VARDAGSLIVET
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SÄKERHET
Din, din familjs och alla dina vänners säkerhet är viktig för oss. Yamarin Cross-båtar är 
konstruerade med säkerhet som högsta prioritet, och alla båtar genomgår grundliga 
tester under olika förhållanden i hundratals timmar. Vi tar hänsyn till alla aspekter 
för att optimera våra båtar, a ifrån bekväm ergonomi till minsta möjliga bränsleför-
brukning. Vi gör detta för att garantera en så bra och behaglig helhet som möjligt. 
Kombinationen av aluminiumskrov och glasfiberdäck gör att båten inte bara är säker 
utan även hållbar, bekväm och har ett genomgående välgjort och elegant utseende. 
Köregenskaperna hos Yamarin Cross-båtar karaktäriseras av en stadig känsla och 
enkel manövrering, vilket gör det till ett nöje att vara ute på sjön, oavsett väder.   

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Yamarin Cross ligger många båtmän-
niskor varmt om hjärtat. Båten kombinerar 
hållbarheten hos aluminiumbåtar med 
komforten och elegansen hos glasfiber- 
båtar. Yamarin Cross är ett pålitligt val 
som andas prestanda. Det är ett rent nöje 
för föraren att manövrera båten, samtidigt 
som alla i båten åker bekvämt och säkert. 
Allt detta gör att Ingen är förvånad över 
att Yamarin Cross-båtar är testvinnare i 
nordiska båtmagasin.HÖG PRESTANDA OCH KÖRGLÄDJE

Som ägare av en Yamarin Cross-båt har du möjlighet att njuta av båtsäsongen längre 
än de flesta. Du kan starta din båtsäsong så snart isen har släppt och fortsätta att 
njuta av båtlivet så länge det är isfritt om du vill. Cross-båtar är mångsidiga båtar 
som går att anpassa efter behov, från att utöva vattensporter till att åka på fisketurer. 
Aluminiumskrovet gör båten extremt hållbar och duglig i alla väder, och ger ett bekym-
mersfritt ägande. Glasfiberdäcket gör båten både snygg och bekväm, det gör också 
att båten får ett mer tilltalande utseende. Distinkt för Yamarin Cross-båtar är deras 
överlägsna köregenskaper och prestanda, vilket ger en förutsägbar båt som är ett rent 
nöje att köra – varje gång.
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Cross-båtarna är designade för att ge dig oförglömliga 
stunder och de bästa förutsättningarna för att spendera 
tid på sjön. Oavsett om du vill ha en fartfylld dag med lek 
och vattensport eller en lugn dag med picknick tillsammans 
med vänner, är vårt mål att göra det så lättillgängligt och 
enkelt för dig som möjligt – och vi vill att det ska vara lika 
enkelt för såväl nybörjare som mer erfarna båtmänniskor. 
Cross Q-systemet hjälper till med just det! Systemet gör 
båtlivet roligt och stressfritt för alla, genom att hjälpa dig 
att styra och hantera båten på ett helt nytt sätt.

Allt-i-ett, enkelt och användarvänligt
Cross Q Infotainmentsystem kombinerar en inbyggd dator 
med kartplotter och underhållning, så att du har all viktig in-
formation och funktioner samlade på ett ställe på ett ställe. 
Den användarvänliga 10” pekskärmen gör det smidigt att 
navigera, du kan till exempel enkelt mäta avståndet mellan 
två punkter på kartan och du kan justera inställningarna för 
att anpassa dem efter dina behov.  På skärmen har du all 
viktig information synlig och tillgänglig samtidigt, från mo-
torstatus och batterinivå till uppdaterade väderleksrappor-
ter, allt för att du ska ha full kontroll över båten hela tiden.    

Kombinationen av underhållning och användarvänlighet
Genom att ansluta din mobiltelefon till Q-systemet via  Blue- 
tooth, kan du streama din favoritmusik och se inkommande 
samtal på Q-skärmen. Tack vara att Q-systemet alltid är 
uppkopplat kommer Cross Q att automatiskt ladda ner och 
installera de senaste mjukvaruuppdateringarna, så du kan 
vara säker på att du alltid har de bästa förutsättningarna för 
att njuta av båtlivet. I Q-systemet finns också övrigt material 
uppladdat på förhand, så som användarmanualer och servi-
ceböcker tillsammans med flera instruktionsvideor, för att du 
snabb och enkelt ska hitta den information du söker. Cross Q 
är också fullt kompatibelt med båtstandarden NMEA 2000. 

En dag på sjön ska alltid vara rolig, lättsam och framförallt, 
säker. Med hjälp av Cross Q slipper du lägga tid och energi 
på komplicerade, tekniska funktioner. Systemet ger dig 
trygghet och självförtroende att hantera din båt på bästa 
sätt, så att du bara kan njuta av båtlivet. Även för vana 
båtmänniskor ger systemet nya möjligheter och mer frihet 
tack vare de moderna funktionerna.

CROSS Q – KOMFORT OCH SÄKERHET SOM STANDARD
CROSS Q TEKNISKA DATA:
• 10”, 12” eller wide pekskärm
•  NMEA 2000 kompatibel
•  Kompatibel med Yamahas Engine Interface 
•  Navionics sjökort, en kartregion är inkluderat i priset
•  Väderleksrapporter är tillgängliga via Internet
•  FM och DAB radio, extra högtalarsystem  

finns som tillval
•  WiFi, Bluetooth och 4G anslutningar, 

dataanslutning i ett år, som fungerar över hela 
Europa, ingår i priset

•  Båt- och motormanualer, tillsammans 
med instruktionsböcker 

•  Automatisk uppdatering via Internet
•  Kompatibel med AIS, djupmätare, 

Fishfinder, fjärrkontroll, radar 
och Guard
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EMPOWERED BY YAMAHA
Yamarin Cross är ett högt värderat varumärke 
med båtar som kombinerar tillförlitlighet, 
komfort och tidlös stil. Varumärkets kvalitet 
är också starkt förknippat med Yamaha, som 
har bidragit till att göra Yamarin Cross till ett 
populärt båtmärke i Skandinavien. 

EmPowered by Yamaha är mer än ett uttryck 
för Yamarin Cross’s prestanda. Det är ett 
löfte. Löftet talar om hur både båten och 
dess förare får helt nya egenskaper och 
upplevelser tillsammans. Ett löfte som endast 
kan uppfyllas av Yamaha.
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NORDISK KVALITET FÖR  
NORDISKA FÖRHÅLLANDEN 
Skroven på Yamarin Cross-båtar är gjorda av en aluminiumlegering, 
som tål slag, repor och grundstötning bättre än andra material som 
används vid skrovtillverkning. De drar inte heller till sig fukt, brinner, 
spricker eller rostar. Yamarin Cross-båtar klarar hårt, nordiskt väder 
på ett bra sätt, vilket gör att du kan använda din båt långt efter att 
andra har tagit upp sin båt för vintern. Utöver detta ger hybridkon-
struktionen – ett aluminiumskrov kombinerat med ett glasfiberdäck 
– inte bara en stabil konstruktion utan minskar även skrovljud.  

MÅNGSIDIG MODELLSERIE
Yamarin Cross-båtar lanserades på marknaden 2011 och den 
nuvarande modellserien har sju olika modeller, nu även V MAX 
editioner av modeller 57 BR och 62 BR.  Inspirerade av Cross-
båtarnas framgång, fortsätter vi nu vår produktutveckling utifrån 
våra kunders behov. Vi vill erbjuda ett omfattande sortiment, där 
alla kan hitta just sin drömbåt. En Yamarin Cross är en pålitlig båt 
för olika ändamål, och lever alltid upp till sin höga prestanda när 
det kommer till fart.
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49 BOW RIDER
Cross 49 BR passar alla, såväl den erfarna båtentusiasten 
som nybörjaren som tar sina första steg in i båtvärlden utan 
tidigare erfarenhet. Båten erbjuder en ny typ av enkelt och 
bekymmersfritt båtliv, utan att glömma bort säkerheten. 
Trots sin storlek är båten mycket stabil och ytterst enkel att 
hantera. De separata stolarna erbjuder komfort samtidigt 
som de bidrar med en känslan av en större båt. Cross 49 BR 
är en perfekt båt att ha vid sommarstället eller närmaste 
småbåtsbrygga eftersom den är kompakt och smidig, 
därmed alltså idealisk för sköna spontana dagsutflykter.

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

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 49BR + Yamaha F50HETL  ............................. 330 000 kr
Cross 49BR + Yamaha F60FETL  .............................. 344 000 kr

Cross 49BR + Yamaha F60FETL  .............................. 323 000 kr DU SPARAR: 21 000 kr

Premium Edition 25 000 kr DU SPARAR: 4 500 kr

4,86 m 1,96 m 6 450 kg

0,40 m 170 490 kg 40-60 HK

L Lös tank C 31

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Aluminiumdurk ............................................... 11 500 kr
• Softdeck ........................................................... 12 000 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 29 500 kr

• Cross Q 10”
• Entertainment paket

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Motorfäste i fören
• Spöhållare för vattenskidbåge
• Spöhållare för räcke
• Vattenskidbåge

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling ......................9 500 kr

Smidig båt för sköna sommarstunder
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54 BOW RIDER
Cross 54 Bow Rider är det perfekta valet för att njuta av 
båtturer med hela familjen. Båten är otroligt stabil och beter 
sig på ett förutsägbart sätt, vilket gör att det känns tryggt 
samtidigt som det är riktigt kul att köra. De rejäla räckena i 
fören och höga sidorna, som omger sittbrunnen, gör båten 
säker också när man rör sig i den. Sittbrunnen är dessutom 
väl skyddad, så att även de mindre barn åker tryggt. Cross 
54 BR är gjord för att skapa fantastiska sommarminnen 
som lever länge.

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

lock under durken
• Kapellfack
• Sidoavsatser
• Fenderfästen
• Låsbart handskfack
• Låsbara stuvutrymmen
• NFB-styrning
• Offshore-säten och sittdynor
• Bänkar framför pulpeterna
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 62 l
• Brandsläckare
• Fast mellandörr
• Eluttag 12 V 
• Yamaha Y-COP startspärr

5,28 m 2,09 m 6 450 kg

0,40 m 210 585 kg 50-70 HK

L 62 l C 31

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Aluminium durk  ............................................ 14 500 kr
• Softdeck ........................................................... 14 500 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 13 500 kr

• Entertainment paket
• Vattenskidbåge 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Spöhållare för vattenskidbåge
• Akterkapell

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling ......................9 500 kr

En båt för att skapa minnen för livet

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 54BR + Yamaha F70AETL  .............................. 420 000 kr

Cross 54BR + Yamaha F70AETL 
+ Softdeck + Fishfinder + säkerhetpaket  ................ 421 000 kr DU SPARAR: 28 000 kr

Premium Edition 12 000 kr DU SPARAR: 1 500 kr
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57 BOW RIDER
Vill du njuta av de små sakerna i livet på ett enkelt och 
bekymmersfritt sätt? Det är precis vad eleganta Cross 
57 Bow Rider erbjuder. Båten är lätt att använda, den 
står för kvalitet och elegans utan kompromisser. Det 
robusta aluminiumskrovet, tillsammans med det bekväma 
glasfiberdäcket skapar en hållbar och stilig helhet. Båten har 
en praktisk sittbrunn med skyddade och bekväma sittplatser 
för sex personer. Cross 57 BR gör det alltså ytterst lätt att 
njuta av båtlivet på ett lättillgängligt sätt.  

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Hydraulisk styrning
• Ankarbox i för och akter
• Akterkapell
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• 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

5,66 m 2,17 m 6 450 kg

0,40 m 200 680 kg 80-115 HK

L 107 l C 38

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Softdeck  ......................................................................0 kr
• Aluminium durk ............................................. 15 500 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 14 500 kr

• Entertainment paket
• Vattenskidbåge 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd
• Motorfäste i fören
• Spöhållare för vattenskidbåge
• Bord
• Akterkapell

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling ......................9 500 kr

En elegant paus från vardagen!

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 57 BR + Yamaha F100LB  ................................ 530 000 kr
Cross 57 BR + Yamaha F115LB .................................. 542 000 kr

Cross 57 BR + Yamaha F115LB 
+ Softdeck + Fishfinder + säkerhetpaket  ................ 522 000 kr DU SPARAR: 34 000 kr

Premium Edition 12 000 kr DU SPARAR: 2 500 kr
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57 BOW RIDERV MAX

Den högpresterande motorn, Yamaha V MAX SHO, ger 
extra kraft till den redan snabba och smidiga Cross 57 Bow 
Rider. Stilrena, mattsvarta räcken, knapar och handtag i 
kombination med specialdesignade V MAX-dekaler, skapar 
ett genomgående tufft utseende som garanterat kommer 
att dra uppmärksamhet till sig. Standardutrustningen i 
Cross 57 V MAX innehåller Entertainment-paketet, en svart 
vattenskidbåge och ett softdeck, som är ett fint och halkfritt 
däckmaterial som står emot både sommarvärme och 
kraftiga regnväder. Cross 57 V MAX är ett förstahandsval 
för båtförare som älskar fart och samtidigt uppskattar 
mångsidighet och lite extra attityd. STANDARDUTRUSTNING

• Cross Q 10”
• Hydraulisk styrning
• Ankarbox i för och akter
• Akterkapell
• Svarta räcken och däcksbeslag 

i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• 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
• Special V MAX foliering och dekaler
• Softdeck
• Entertainment paket
• Vattenskidbåge
• Förtöjningspaket

5,66 m 2,17 m 6 450 kg

0,40 m 200 680 kg 80-115 HK

L 107 l C 39

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd
• Motorfäste i fören
• Spöhållare för vattenskidbåge
• Bord

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling ......................9 500 kr

Kraft och stil utöver det vanliga

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 57 V Max + Yamaha VF115LA  ........................ 578 000 kr

Cross 57 V Max + Yamaha VF115LA 
+ Softdeck + Fishfinder + säkerhetpaket  ................ 557 000 kr DU SPARAR: 35 000 kr
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62 BOW RIDER
Cross 62 BR skapar utmärkta förutsättningar för att njuta 
av härliga sommardagar till sjöss. De rejäla instegen gör 
det tryggt att kliva ombord, medan de robusta räckena gör 
det säkert och enkelt att röra sig i båten. Dessa egenskaper 
gör båten perfekt för utflykter till sköna naturhamnar eller 
mysiga strandcaféer för att ta del av det bästa vår omgivning 
har att erbjuda. Denna mångsidiga Bow Rider har också 
en sportigare sida, som visar sig då man kombinerar den 
med Yamahas F150 utombordare. Då kommer båten upp i 
topphastigheter på omkring 42 knop, utan att tumma på de 
balanserade köregenskaperna. 

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q 10”
• Ankarbox i för och akter
• Automatisk länspump
• Akterkapell
• 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

6,15 m 2,29 m 7 750 kg

0,50 m 200 875 kg 115-150 HK

X 160 l C 42

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Softdeck .......................................................................0 kr
• Aluminium durk ............................................. 16 500 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Trimplan ............................................................ 13 500 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 25 000 kr

• Entertainment paket
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Vindrutetorkare, vänster 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd i aktern
• Spöhållare till vattenskidbåge
• Bord

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling ......................9 900 kr

En charmig utflyktsbåt för hela familjen

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 62 BR + Yamaha F150XB ................................ 614 000 kr
Cross 62 BR + Yamaha F150XCA  ............................. 634 000 kr

Cross 62 BR + Yamaha F150XB 
+ Softdeck + Fishfinder + säkerhetpaket  ................ 606 000 kr DU SPARAR: 22 000 kr

Premium Edition 20 000 kr DU SPARAR: 5 000 kr
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62 BOW RIDERV MAX

Den sportiga Cross 62 Bow Rider går riktigt bra i sjön och den 
kraftfulla motorn, Yamaha V MAX SHO, lyfter upplevelsen till 
en helt ny nivå. Den snygga V MAX-grafiken på både båten 
och motorn ger ett distinkt utseende, och tillsammans med 
de mattsvarta knaparna, räckena och handtagen närmar 
sig det samlade intrycket perfektion. Standardutrustningen i 
Cross 62 V MAX innehåller Entertainment-paketet, en svart 
vattenskidbåge, Softdeck och den nya 12” Cross Q Smart 
Display. Cross Q samlar praktiskt alla navigationsinstrument 
och all underhållningselektronik i en och samma pekskärm. 
Cross 62 V MAX är en tilltalande och lockande kombination av 
attityd och körglädje. STANDARDUTRUSTNING

• Cross Q 12”
• Ankarbox i för och akter
• Automatisk länspump
• Akterkapell
• Handskfack och förvaringsfack
• Hydraulisk styrning
• Svarta 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
• Special V MAX foliering och dekaler
• Softdeck
• Entertainment paket
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Vindrutetorkare, vänster
• Förtöjningspaket

6,15 m 2,29 m 7 750 kg

0,50 m 200 875 kg 115-150 HK

X 160 l C 43

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd i aktern
• Spöhållare till vattenskidbåge
• Bord

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling .................... 12 000 kr

Kombination av attityd och körglädje

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 62 V Max + Yamaha VF150XA  ...................... 656 000 kr

Cross 62 V Max + Yamaha VF150XA 
+ Softdeck + Fishfinder + säkerhetpaket  ................ 646 000 kr DU SPARAR: 24 000 kr
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64 BOW RIDER
Cross 64 Bow Rider är en båt som passar alla tillfällen. 
Den erbjuder funktioner du vanligtvis endast hittar i större 
båtar i en behändig storlek. Hjärtat i sittbrunnen är den 
rejäla U-soffan som erbjuder passagerarna en otrolig 
komfort och plats för att njuta av den varma sommarsolen. 
Den stora vindrutan skyddar effektivt både föraren och 
passagerare, medan den eleganta vindruteramen i rostfritt 
stål kompletterar looken. Båtens balanserade köregenskaper 
kombinerat med dess sportiga design, gör den perfekt för ett 
mångsidigt båtliv. Med Cross 64 BR är det enkelt att packa 
båten, kasta loss och lämna den hektiska vardagen bakom 
dig för att koppla av och njuta av naturen.   STANDARDUTRUSTNING

• Cross Q 10”
• Ankarbox i för och akter
• Akterkapell
• 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

6,31 m 2,32 m 8 600 kg

0,40 m 200 880 kg 115-150 HK

X 126 l C 44

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Softdeck  ......................................................................0 kr
• Aluminium durk ..............................................17 500 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Trimplan ............................................................ 13 500 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 25 000 kr

• Entertainment paket
• Vattenskidbåge
• Trimplan
• Vindrutetorkare, vänster 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd i fören
• Solbädd i aktern
• Spöhållare till vattenskidbåge
• Bord

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling .................... 12 000 kr

Fart och komfort för ett mångsidigt båtliv

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 64 BR + Yamaha F150XB  ................................ 688 000 kr
Cross 64 BR + Yamaha F150XCA2  .......................... 710 000 kr

Cross 64 BR + Yamaha F150XB 
+ Softdeck + Fishfinder  ................................................. 676 000 kr DU SPARAR: 26 000 kr

Premium Edition 20 000 kr DU SPARAR: 5 000 kr
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75 BOW RIDER
Det stolta flaggskeppet i Cross-serien, Cross 75 Bow Rider 
är en båt i premiumklass med utsökta fartegenskaper. Båten 
lämpar sig utmärkt både för pendling till sommarstället och 
utfärder långt ut till den yttersta skärgården. Den rymliga 75 
BR har en stor social sittbrunn med en bekväm U-soffa, som 
lockar till att njuta av soliga sommardagar. Den stora vind-
rutan med elegant rostfri ram, erbjuder bäst i klassen skydd 
mot vind och vattenstänk för samtliga passagerare i sittbrun-
nen. Det är lätt och tryggt att röra sig i båten tack vare den 
klara layouten och tydliga instegen. Cross 75 BR har den nya 
Cross Q Wide Infotainment-systemet som standard.

STANDARDUTRUSTNING
• Cross Q  wide
• Digital switching
• Stora badplattformer
• Badstege
• Ankarbox i för och akter
• Akterkapell
• Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
• Integrerade navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Hydraulisk styrning
• Tiltratt
• Kapellfack
• Armstöd för föraren och hjälpföraren
• Fenderfästen
• Fenderhållare
• Låsbara stuvutrymmen
• Mugghållare
• Manuell och automatisk länspump
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 300 l
• Brandsläckare
• Trimplan
• Vindruta i härdat glas
• Vindruteram i rostfritt stål
• Vindrutetorkare på SB- och BB-sida
• Fast mellandörr
• Offshore-säten och sittdynor
• U-formad soffa
• Sosialt område i fören
• Eluttag 12V / USB
• Entertainment
• Led däcksbelysning
• Dubbelbatterisystem
• Beredskap för bogpropeller
• Yamaha Y-COP startspärr

7,37 m 2,60 m 9 1002 kg

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

X 300 l C 48

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Softdeck  ......................................................................0 kr
• Aluminium durk ............................................24 000 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• AIS-mottagare .............................................. 12 200 kr
• Entertainment+ .............................................. 11 500 kr
• Ankarvinsch med fjärrkontroll ................55 000 kr
• Värmare ..........................................................29 500 kr
• Offshore fjädrande stolstativ/styckvis ...25 000 kr
• Guard ...................................................................3 300 kr 

 
Premium Edition 60 000 kr

• Vattenskidbåge
• Kylskåp
• Stege i fören
• Bogpropeller 

TILLBEHÖR
• Förkapell
• Transportpresenning
• Hamnkapell
• Solbädd i fören
• Solbädd i aktern
• Bord

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling .................... 15 000 kr

Högklassigt nöje och enastående köregenskaper

KAMPANJ

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 75 BR + Yamaha F300XCB  ............................ 1 010 000 kr
Cross 75 BR + Yamaha F300XSB2  ......................... 1 080 000 kr

Cross 75 BR + Yamaha F300XCB 
+ Premium Edition + Softdeck + Fishfinder ............ 1 025 000 kr DU SPARAR: 56 000 kr

Premium Edition 40 000 kr DU SPARAR: 20 000 kr
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KAMPANJ

60 CABIN
Med Cross 60 Cabin kan du ge dig ut med båten från tidi-
ga våren tills sent på hösten, när isen lägger sig. En lång 
båtsäsong garanteras av båtens isolerade cabin, som gör 
att du kan ge dig ut även under sämre väderförhållanden 
med regn och snöslask. Det öppna för- och akterdäcket gör 
att det är behändigt att transportera varor med dig vart än 
du åker. De mångsidiga och omfattande tillbehörsalterna-
tiven erbjuder stora möjligheter, till exempel för att aktivt 
fiske. Cross 60 Cabin erbjuds också med extern styrning,  
så att du kan njuta av den friska luften fullt ut. STANDARDUTRUSTNING

• 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
• Taklucka ovanför ytterdörren
• Manuell länspump ( 2 st.)
• Fenderfästen
• Fenderställningar
• Låsbara kajutdörrar
• Mugghållare
• Bränslefilter
• Fast bränsletank, 105 l
• Brandsläckare
• Innerbelysning
• Vindrutetorkare
• Eluttag 12 V 
• Höga räcken kring bakre sittbrunnen
• Yamaha LAN-multifunktionsinstrument 

(inte med Premium Edition -paket)
• Yamaha Y-COP startspärr

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR

6,03 m 2,33 m 6 450 kg

0,40 m 190 960 kg 70-150 HK

X 105 l C 44

FABRIKSMONTERAD  
TILLVALSUTRUSTNING
• Aluminium durk  ............................................ 16 000 kr
• Softdeck ........................................................... 16 000 kr
• Utestyrplats ....................................................37 500 kr
• Fishfinder ...........................................................8 000 kr
• Djupmätare .......................................................4 300 kr
• Värmare ..........................................................36 500 kr
• Radar ................................................................25 500 kr
• Taklucka vänster .............................................8 600 kr
• Trimplan ............................................................ 13 500 kr
• Guard  ................................................................ 3 300 kr 

 
Premium Edition 75 000 kr

• Cross Q 10”
• Entertainment paket
• Värmare
• Trimplan
• Klaffbänk 

TILLBEHÖR
• Transportpresenning
• Spöhållare till targa
• Spöhållare till räcke
• Motorfäste i fören
• Gardinserie
• Klaffbänk

SKROVETS YTBEHANDLING
• Primer i botten + antifouling .................... 12 000 kr

Njut av friheten och närheten till havet

PAKETPRIS MED UTOMBORDSMOTOR
Cross 60 Cabin + Yamaha F115XB  ........................... 674 000 kr
Cross 60 Cabin + Yamaha 130XA  ............................ 687 000 kr

Cross 60 Cabin + Yamaha F150XB  .......................... 702 000 kr DU SPARAR: 25 000 kr

Premium Edition 60 000 kr DU SPARAR: 15 000 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 och Y-COP -stöldskydd, detta borde utgå, 
behövs inte vara med. 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.

Priserna är rek.priserna som inkl. MOMS och gäller 
tillsvidare. Inha Bruk Ab förbehåller sig rätten att 
ändra på båtmodellerna med hänsyn till men inte 
begränsat till: färg, utrustning samt priser utan 
särskild anmälan. Inha Bruk Ab förbehåller sig 
rätten till ändringar gällande utrustningsnivå samt 
priser utan separat meddelande.
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