Buster XXL

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
Buster Q (10" screen version) as
standard
The Buster XXL is CE certi ed for
seven persons
Fixed fuel tank - 100 litres
Pokład z desek kompozytowych
Górne panele kadłuba lakierowane na
różne kolory
Klapy trymujące w standardzie
Szklane szyby przednie
System odprowadzania wody
deszczowej

Buster XXL
Buster — bezproblemowy wybór
Buster XXL to jednostka sportowa, ale stworzona dla osób, które cenią również przestrzeń i komfort
na pokładzie. Łódź Buster XXL korzysta z geometrii kadłuba uznanego modelu XL, która zapewnia jej
znakomitą dzielność morską — w trudnych warunkach i przy dużych prędkościach jest po prostu w
swoim żywiole.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz się na wycieczkę, czy na ryby — otwarty pokład świetnie spisuje
się przy aktywnym spędzaniu czasu na otwartych wodach. Dodajmy, że model XXL może bez trudu
pomieścić siedem osób z bagażem i sprzętem wędkarskim.
Uzupełnieniem sportowych osiągów Bustera XXL jest przestronny kokpit zaprojektowany do relaksu
w gronie znajomych, z wygodnym stołem, który można rozstawić w kokpicie po zacumowaniu w
marinie. Buster XXL — dla ceniących prędkość i styl.

WWW.YAMAHA-MARINE.EU

Buster XXL

Szyby wokół konsoli
Niezależnie od sposobu wykorzystania

Buster Q — przyszłość sportów
motorowych

łodzi, szyby wokół konsoli skutecznie

System Buster Q nie służy jednak

osłaniają kokpit i znajdujących się na

wyłącznie do określania kursu. Łączy on w

pokładzie pasażerów.

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.

Siedzenia w stylu morskim
Sternik łodzi Buster XXL ma do dyspozycji
osobny fotel, zaprojektowany specjalnie do
pływania po pełnym morzu

Hydrauliczny układ sterowy
W celu zapewnienia wygody i lepszej

Okucia i osprzęt pokładowy ze
stali nierdzewnej

kontroli łodzie Buster XXL są wyposażone

Osprzęt pokładowy i relingi łodzi Buster

w hydrauliczny układ sterowy.

XXL zostały wykonane z efektownej stali
nierdzewnej.
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Buster XXL
Boat speci cations
Długość
Długość całkowita
Szerokość
Masa na sucho (kg)
Ilość osób
Pojemność zbiornika paliwa
Zakres mocy kW (KM)
Paw
Certy kat
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6.29 m
6290mm
2.17 m
710kg
7
170L
90/150hp
Extra Długi
C

Buster XXL
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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