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YAMARINS ”HYBRIDBÅTAR” 
med aluminiumskrov 
och glasfiberinredning 

har haft stora framgångar. De 
har till och med kört ifrån det fin-
ländska märkets egna plast- 
båtar. Serien med modellnamnet 
Cross omfattar totalt nio olika 
modeller.

En av de mindre båtarna i 
serien är Yamarin Cross 54 Bow 
Rider. På håll ser man tydligt 
släktskapet med de större båtar-
na, men den här är på endast 5,28 
m. Rekommenderad motoreffekt 
är 50–70 hk. 

BÅTLIV HAR KÖRT Cross 54 BR 
med en Yamaha 70 hk på akter-
spegeln. Det är en kvick och 
lätthanterad båt som känns stabil 
och trevlig sjön. Ibland kan så 
här korta båtar få en riktigt stö-
tig gång i vattnet, men den här 
modellen tar sig fram mjukt och 
fint. Planingströskeln är minimal. 
Det är bara att gasa och planera 
körningen.

Toppfarten med 70 hk är drygt 

30 knop, vilket räcker till för de 
flesta. Båten har en liten inbyggd 
badbrygga och kan förses med en 
praktisk vattenskidbåge som  
passar bra för alla skid- och 
brädåkare. Med en marschfart 
på 25–26 knop är bränsleförbruk-
ningen cirka 0,6 lit/Nm.

OMBORD FINNS FYRA rejäla sittplat-
ser; två i aktersoffan och var sin 
vid förar- respektive passagerar-
plats. Samtliga sitter väl skydda-
de för fartvind och sjö tack vare 
en stor vindruta. Friborden är väl 
tilltagna för att öka trygghets-
känslan, vilket förstärks av stabi-
la rostfria räcken.

Tanken med den här model-
len är att skapa en snabb pend-
larbåt för skärgården som även 
lämpar sig för dagsturer. Totalt 
har den plats för sex passagera-
re. Tack vare en stor durk är det 
möjligt att transportera även 
större gods. Under durken finns 
ett 1,8 m långt vattenskyddat 
stuvutrymme på 200 liter. För 
förvaring ombord finns dess-

utom en ankarbox, fyra låsbara 
stuvutrymmen samt ett låsbart 
handskfack.

Tack vare de praktiska avsat-
serna är det lätt att komma 
ombord från fören, aktern och 
sidan. Rekommenderad motor- 
effekt 50–70 hk. 

Bland nyheterna i den uppda-
terade modellen märks praktiska 
nya fenderhållare. Den som inte 
vill ha standarddurken kan välja 
durkskivor i aluminium (tillval). 
Bland de mer nödvändiga tillbe-
hören märks ett sittbrunnsbord.

YAMARIN CROSS-BÅTARNA tillver-
kas av 5083-aluminium, som är 
mer korrosionståligt och 30 pro-
cent starkare än det 5754-alumi-
niummaterial som ofta används 
i fritidsbåtar. Tack vare den nya 
konstruktionen har skrovljudet 
kunnat minimeras. Aluminium-
tjockleken är 4 mm i botten och 3 
mm i sidorna. ✪

Yamarin Cross 54 BR
Längd: 5,28 m
Bredd: 2,09 m
Vikt: 580 kg
Bränsle: 64 liter
Motor: 50–80 hk
Toppfart: 31 knop
Pris: 323 000 kr (Yamaha F70 hk)

Info: www.yamaha-motor.eu/se

PROVAR

Liten båt med stor känsla
En uppdatering av Yamarin Cross 54 BR visar att det går att bygga mindre båtar med bra sjöegen-
skaper. Detta är en mångsidig båt för många användningsområden. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Kari Wilén

Yamarin Cross 54 BR är 
en mångsidig liten båt på 
5,28 m. toppfart drygt 30 

knop med 70 hk motor.

Bekväma steg för att ta sig i och ur.

Huvudsponsor

hempelyacht.se

Nytt utseende!
Samma pålitliga kvalitet.
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