
Buster - het
onderhoudsarme
alternatief
De Buster is de meest populaire motorboot in de

Scandinavische landen en bestaat uit een uitgebreide

reeks veelzijdige en duurzame aluminium boten. De

Buster serie biedt het volledige botenspectrum qua

grootte en indeling, van werkboten tot boten voor

recreatie.

Onze ontwerpen en onze kwaliteit zijn ongeëvenaard.

Ons traditionele vakmanschap is bekend voor

generaties. Ook legendarisch zijn de robuustheid, het

alledaags gebruiksgemak en de zeewaardigheid van de

Buster modellen.

Buster Boats is er trots op voortaan deel uit te maken

van Yamaha Motor Europe N.V. Dit veelbelovende

partnerschap zorgt ervoor dat we nauwer kunnen

samenwerken en alsmaar innovatievere producten

kunnen ontwerpen en produceren.

GRP deck

Cabin boat

Onderhoudsarm

Buster Q 16" as standard

The Buster Cabin E is CE certi ed for

7 persons

Vaste brandstoftank

Regenwaterafvoersysteem
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Buster - het onderhoudsarme alternatief
De Buster Cabin E is de perfecte keus als u een boot zoekt die ook nog vele andere functies kan

vervullen. Speciaal ontworpen als u langere boottochten wilt maken, of wanneer u langer aan boord

wilt verblijven.

Het aangename en luchtige interieur biedt volledige stahoogte met een glazen dak en

panoramische uitzichten, zodat u rondom kunt genieten van het uitzicht. De Buster Cabin E is

bovendien ruim met plaats voor wel acht personen. De kajuit biedt tevens slaapruimte voor twee

personen

De Buster Cabin E is een ware woon-werkboot voor alle weersomstandigheden die echt comfort

biedt, zelfs op ruwe zee.
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Ruim interieur

Aangenaam en luchtig interieur met

volledige stahoogte, een glazen dak en

panoramische uitzichten

Buster Q - de toekomst van
motorboten

De Buster Q is niet slechts een

kaartplotter maar een volledig nieuwe

gebruikerservaring, die beschikt over

functies als navigatie (C-Map),

infotainment, geavanceerde

sonarfunctionaliteit, Yamaha meters, WiFi

en naadloze draadloze updates. Buster Q

is net zo krachtig als vele laptops.

Overnachten

Wanneer de nacht valt, kunnen de stoelen

van de bestuurdersstoelen omlaag worden

geklapt, zodat ze een verbinding vormen

met de stoelen achter en twee

comfortabele slaapplaatsen vormen.

Hydraulisch stuursysteem

Boegschroef optioneel (tunnel
is standaard)

Een krachtige boegschroef voor

gemakkelijk manoeuvreren is verkrijgbaar

als optie voor de Buster Cabin E
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De Buster Cabin E heeft een hydraulisch

stuursysteem dat de bestuurder

stuurgemak en extra comfort biedt.

Systeem met dubbele accu
optioneel

Het systeem met dubbele accu reduceert de

belasting van de startaccu en voorziet in

extra capaciteit voor dagverlichting en

accessoires.
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Boot speci caties

Staartlengte Extra langstaart
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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