
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.

Flagowy model

Bezproblemowa

System Buster Q z ekranem 16” w

standardzie

Model Buster Phantom ma certy kat

CE na 12 osób

Wbudowany zbiornik paliwa o

pojemności 800 litrów

Siedzenia dla 5 osób z komfortowym

zawieszeniem X-Craft

Aluminiowa podłoga

Górne panele kadłuba lakierowane na

różne kolory

System Helm Master® dostępny jako

opcja

Dwa silniki zaburtowe

System odprowadzania wody

deszczowej
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Buster — bezproblemowy wybór
9,5-metrowy Buster Phanton napędzany dwoma silnikami zaburtowymi Yamaha V8 o łącznej mocy 700

KM wywołał prawdziwą rewolucję w segmencie aluminiowych otwartych łodzi klasy premium.

Prowadzenie Bustera Phantoma przy całkowicie otwartej przepustnicy to jedno z najbardziej

ekstremalnych przeżyć na wodzie!

Jednak spodziewane efekty działania grawitacji i pracy jednostki na falach są niwelowane przez

kadłub w kształcie głębokiego V i amortyzowane siedziska dla pięciu pasażerów z wygodnymi

uchwytami.

Para niezawodnych silników na ru e da Ci poczucie całkowitej pewności na otwartych wodach i w

razie pogorszenia pogody. Nowy Buster Phantom z systemem Buster Q — przyszłość jednostek

motorowych w najszybszej i najbardziej eleganckiej postaci.
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System Helm Master®
dostępny jako opcja

Opracowany przez Yamahę wyjątkowy i

oryginalny system Helm Master® oznacza

całkowicie nową jakość w dziedzinie

sterowania łodziami. Intuicyjny joystick

ułatwia manewrowanie jednostką w

ciasnych marinach. Wystarczy przesunąć

joystick w wybranym kierunku, by łódź

wykonała komendę i popłynęła danym

kursem. To eleganckie, łatwe i bezpieczne!

Kanapa w kształcie litery U

Obszerna rufowa kanapa w kształcie litery

U w połączeniu z zamontowanym w

kokpicie stołem i dwoma obrotowymi

siedzeniami zapewnia mnóstwo miejsca

do wspólnego spędzania czasu z rodziną i

przyjaciółmi.

Okucia i osprzęt pokładowy ze
stali nierdzewnej

Osprzęt pokładowy i relingi łodzi Buster

Phantom zostały wykonane z efektownej

stali nierdzewnej.

Zawieszenie foteli X-Craft

Zawieszenie foteli X-Craft zostało

specjalnie zaprojektowane do warunków

morskich i pozwala na szybkie pływanie

nawet w trudnych warunkach pogodowych

Elektrohydrauliczny układ
sterowy

Łodzie Buster Phantom są standardowo

wyposażone w elektrohydrauliczny układ

sterowy.

Buster Q — przyszłość sportów
motorowych

System Buster Q nie służy jednak wyłącznie

do określania kursu. Łączy on w sobie

funkcje komputera nawigacyjnego (z

systemem C-Map), centrum rozrywki i

zaawansowanego sonaru, wyświetla

wskaźniki silników Yamaha, zapewnia

dostęp do Wi-Fi oraz bezprzewodowych

aktualizacji. Całkowicie zmienia on sposób

obsługi łodzi motorowej. Pod względem

wydajności system Buster Q dorównuje

niejednemu laptopowi.
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Boat speci cations

Długość 9.47 m
Długość całkowita 9470
Szerokość 2.84 m
Masa na sucho (kg) 2265kg
Ilość osób 12
Pojemność zbiornika paliwa separate, 400L
Zakres mocy kW (KM) 400/700hp
Paw Extra Długi
Certy kat C
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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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