
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.

Buster Q (10" screen version) as

standard

Bezproblemowa

Aluminiowa podłoga

The Buster XL is CE certi ed for seven

persons

Fixed fuel tank - 100 litres

Niezatapialna

System odprowadzania wody

deszczowej

Klapy trymujące w standardzie
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Buster — bezproblemowy wybór
Łącząc charakterystykę dużej łodzi z ekonomią małej jednostki, Buster XL stał się jednym z

najpopularniejszych modeli w naszej ofercie. Udoskonalony i niezatapialny Buster XL to rozsądny

wybór dla użytkowników, którzy potrzebują praktycznej łodzi przeznaczonej do transportu osób i

rekreacji.

Ta uniwersalna jednostka motorowa, wyróżniająca się eleganckim, a przy tym niezwykle solidnym

kadłubem, oferuje teraz jeszcze większą przestrzeń w kokpicie. Przestronne schowki i blokady lin

cumowniczych zwiększają wygodę na pokładzie. Wypoczynkowi na wodzie sprzyja także stosunkowo

duża platforma rufowa. Nic dziwnego, że ten model stał się prawdziwym hitem sprzedaży.

Teraz łódź jest dostępna z silnikiem zaburtowym Yamahy o mocy nawet do 130 KM. Taki zestaw to

idealny wybór dla wszystkich wielbicieli wysokich osiągów.
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Hydrauliczny układ sterowy

W celu zapewnienia wygody i lepszej

kontroli Buster XL jest wyposażony w

hydrauliczny układ sterowy.

Siedzenia w stylu morskim

Sternik łodzi Buster XL ma do dyspozycji

osobne siedzenie, zaprojektowane

specjalnie do pływania po pełnym morzu

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.

Okucia i osprzęt pokładowy ze
stali nierdzewnej

Osprzęt pokładowy i relingi łodzi Buster

XL zostały wykonane z efektownej stali

nierdzewnej.

Szyby wokół konsoli

Niezależnie od sposobu wykorzystania

łodzi, szyby wokół konsoli skutecznie

osłaniają kokpit i znajdujących się na

pokładzie pasażerów.
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Boat speci cations

Długość 5.94 m
Długość całkowita 5940mm
Szerokość 2.17 m
Masa na sucho (kg) 620kg
Ilość osób 7
Pojemność zbiornika paliwa 100L
Zakres mocy kW (KM) 80/130hp
Paw 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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