
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.

Nowy model na sezon 2018

Bezproblemowa

System Buster Q (z ekranem 16”) w

standardzie

Model SuperMagnum ma certy kat CE

na dziesięć osób

Wbudowany zbiornik paliwa o

pojemności 400 litrów

System odprowadzania wody

deszczowej

Aluminiowa podłoga

Górne panele kadłuba lakierowane na

różne kolory

Klapy trymujące w standardzie

Szklane szyby przednie

Buster SuperMagnum



Buster — bezproblemowy wybór
SuperMagnum wyniesie Twoje doświadczenie z prowadzenia jednostki motorowej na całkowicie

nowy poziom. Osiągi, bezpieczeństwo i przestronny kokpit zostały połączone w niezwykły sposób. Pod

względem wyglądu zewnętrznego SuperMagnum nawiązuje do nowoczesnych i

bezkompromisowych linii naszego  agowego Bustera Phantoma.

Pamiętamy o swoich korzeniach — ciemnoszara konsola i aluminiowa podłoga to praktyczne

rozwiązania zaczerpnięte z uniwersalnych, trwałych i bezproblemowych łodzi Buster codziennego

użytku.

Dzięki szerokiej gamie silników można bez trudu wybrać odpowiedni poziom osiągów, zyskując

partnera, który nie zawiedzie nas w żadnych warunkach — czy będzie to potężny silnik Yamaha V8 czy

w najwyższym stopniu bezawaryjna jednostka V6.

Buster SuperMagnum

www.yamaha-marine.euwww.yamaha-marine.eu



Nowoczesna szyba przednia i
konsola

Nowoczesna szyba, konsola i układ siedzeń

nadają łodzi luksusowy charakter — nie

odbywa się to jednak kosztem cech czysto

użytkowych, takich jak komfort,

praktyczne zastosowanie czy

przestronność jednostki.

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.

Siedzenia w stylu morskim

Sternik łodzi Buster Magnum ma do

dyspozycji osobny fotel, zaprojektowany

specjalnie do pływania po pełnym morzu

Hydrauliczny układ sterowy

W celu zapewnienia wygody i lepszej

kontroli łodzie Buster Magnum są

wyposażone w hydrauliczny układ sterowy.

Okucia i osprzęt pokładowy ze
stali nierdzewnej

Osprzęt pokładowy i relingi łodzi Buster

Magnum zostały wykonane z efektownej

stali nierdzewnej.

Kanapa w kształcie litery U

Kanapa rufowa w kształcie litery U sprzyja

wypoczynkowi na pokładzie.
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Boat speci cations

Długość 7.70 m
Długość całkowita 7700mm
Szerokość 2.50 m
Masa na sucho (kg) 1466kg
Ilość osób 10
Pojemność zbiornika paliwa 400L
Zakres mocy kW (KM) 250/350hp

Buster SuperMagnum
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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.

Buster SuperMagnum

www.yamaha-marine.eu


