
Buster —
bezproblemowy wybór
Buster to najpopularniejsza marka jednostek

motorowych w Skandynawii. W ofercie stoczni

znajdziemy bogaty wybór uniwersalnych i wytrzymałych

łodzi aluminiowych. Liczne rozmiary i kon guracje

zapewniają dostępność modeli przeznaczonych zarówno

do pracy, jak i rekreacji.

Oferujemy najlepsze konstrukcje i najwyższą jakość

wykonania. Nasze tradycyjne rzemiosło cieszy się renomą

już od pokoleń. Trwałość, właściwości nawodne i

funkcjonalność jednostek Buster w codziennym

użytkowaniu stały się już legendą.

Buster Boats należy obecnie do Yamaha Motor Europe

N.V. To niezwykłe partnerstwo daje możliwość

zacieśnienia współpracy przy tworzeniu jeszcze bardziej

nowatorskich produktów.

Bezproblemowa

Niezatapialna

Masa — tylko 100 kg

Szeroki wybór napędów

Jedyna łódź Buster zaprojektowana do

wiosłowania

Zaokrąglone uchwyty na ru e i dziobie

ułatwiają przenoszenie na lądzie

Buster Mini



Buster — bezproblemowy wybór
Buster Mini będzie doskonałym nabytkiem do letniego domku, dla wędkarzy oraz miłośników

niedalekich wypadów i przygód. Może także służyć jako łódź pomocnicza przy dużej jednostce.

Można ją wyposażyć w silnik spalinowy, elektryczny lub wiosła.

Buster Mini to łódź w całości wykonana z aluminium, więc wymaga jedynie minimum konserwacji.

Wystarczy od czasu do czasu spłukać ją słodką wodą. W porównaniu do jednostek laminatowych

Buster Mini to naprawdę bezproblemowy wybór!

Łódź jest niezatapialna, a jej masa wynosząca zaledwie 100 kg ułatwia transport na lądzie. Zimowanie

też nie stanowi problemu — wyciągniętą na brzeg jednostkę wystarczy po prostu obrócić do góry

dnem i pozostawić tak do nadejścia wiosny.
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Szeroki wybór napędów

Łódź Buster Mini można wyposażyć w

silnik spalinowy, elektryczny lub wiosła.

Rozwiązanie EasyBail pozwala
usunąć wodę  deszczową
podczas pływania, a także na
lądzie.

Deszcz nie jest już przeszkodą, ponieważ

opatentowane rozwiązanie EasyBail

pozwala usunąć wodę w trakcie pływania

oraz na lądzie.
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Boat speci cations

Długość 3.88 m
Szerokość 1.49 m
Masa na sucho (kg) 104kg
Ilość osób 3
Pojemność zbiornika paliwa -
Zakres mocy kW (KM) 5.9kW/8hp
Paw Długi
Certy kat D
Maks. moc silnika 2.0kW/8hp
Głębokość 0.18m
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas pływania łodzią należy zawsze

używać kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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