
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

The smallest Buster with a steering

console

Lockable stowage

System odprowadzania wody

deszczowej

The Buster S is CE certi ed for four

persons.

Pokład z desek kompozytowych

Buster S



Buster — bezproblemowy wybór
Nowoczesna, czysta linia kadłuba sprawia, że Buster S wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji.

Zachowuje „odziedziczony” po poprzednikach status uniwersalnej łodzi, która dobrze sprawuje się na

wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych.

Jej nowatorska konstrukcja ze starannie wykonanymi detalami świetnie się sprawdza podczas letnich

rejsów, wędkowania i transportowania pasażerów. Nowoczesny kad łub szybciej i delikatniej wchodzi

w ślizg, a próg przejścia jest słabiej zaznaczony, szczególnie gdy łódź jest dociążona.

Przy projektowaniu łodzi Buster kładziemy zawsze nacisk na jak największe możliwości adaptacji —

model Buster S nie jest tu wyjątkiem. Dostępność różnych aranżacji pokładu pozwala wykorzystać tę

jednostkę do transportu osób, przewozu towarów, a nawet jako łódź do relaksu i piknikowania na

wodzie.
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Poręcze ze stali nierdzewnej

Najmniejsza jednostka w ofercie stoczni

standardowo wyposażona w poręcze ze

stali nierdzewnej

Brezentowy top

Brezentowe zadaszenie zabezpiecza

transportowany ładunek przed

zamoczeniem.

Idealna łódź na ryby

Model S może być wyposażony w kompletny

pakiet wędkarski zaprojektowany specjalnie

do tego modelu.

Buster S — pewna jednostka
dostępna w trzech odmianach

Buster S występuje w trzech odmianach

— S, którą steruje się z tylnego siedzenia,

S1 z pojedynczą konsolą oraz Scc z konsolą

centralną.
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Boat speci cations

Długość 4.43 m
Długość całkowita 4430mm
Szerokość 1.82 m
Masa na sucho (kg) 260kg
Ilość osób 4
Paw Długi
Certy kat C
Maks. moc silnika 20kW30hp
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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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