
Buster – huoleton
valinta
Buster on Pohjoismaiden suosituin moottorivenemerkki.

Buster-mallisto käsittää kattavan ja monipuolisen

valikoiman vankkarakenteisia alumiiniveneitä.

Valikoimasta löytyy kooltaan ja pohjaratkaisultaan sopiva

malli niin vaativan työkäytön kuin nautinnollisen vapaa-

ajan veneilyn moninaisiin tarpeisiin.

Buster-veneiden suunnittelussa ja toteutuksessa ei

tingitä laadusta. Valmistusperinteemme kantaa

sukupolvesta toiseen. Busterin vankkarakenteisuus,

käytännöllisyys ja merikelpoisuus ovatkin jo

tarunhohtoisessa maineessa.

Buster Boats on nyt osa Yamaha Motor Europe N.V. -

yhtiötä. Uusi kumppanuus mahdollistaa entistä

läheisemmän yhteistyön Yamahan kanssa ja antaa hyvät

lähtökohdat kehittää yhä innovatiivisempia tuotteita.

Buster Q 16" screen as standard

The Buster Magnum is CE certi ed for

8 persons

Fixed fuel tank - 300 litres

Sadevedestä tyhjenevä avotila

Alumiiniturkki

Värilaita, johon värivaihtoehtoja

Trimmilevyt vakiovarusteena

Tuulilasit karkaistua lasia

Uutuusmalli kaudelle 2018

Huoleton

Buster Magnum



Buster – huoleton valinta
Merikelpoinen. Turvallinen. Nopea. Nämä ovat ylisanoja, joilla luokkansa halutuinta alumiinivenemallia

on kuvattu vuosien saatossa. Uusi Buster Magnum on kaikkea tätä – ja vielä vähän enemmän.

Edeltäjäänsä verrattuna pidempi runko tekee Magnumista entistä miellyttävämmän ja tilavamman

veneen, jonka väljässä matkustamossa kahdeksan henkeä taittaa taivalta ja viettää huoletonta aikaa

yhdessä. Useiden konetehovaihtoehtojen ansiosta voidaan valita juuri sopiva kokonaispaketti erilaisiin

tarpeisiin.

Moderni tuulilasisto, pulpetit ja takatila tekevät veneestä tyylikkään – käytännöllisistä piirteistä kuten

mukavuudesta tai säilytystiloista tinkimättä. Uusi Buster Magnum – mahtava suorituskykyinen

monikäyttövene.

Buster Magnum
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Modernit tuulilasit ja pulpetit

Moderni tuulilasisto, pulpetit ja takatila

tekevät veneestä tyylikkään –

käytännöllisistä piirteistä kuten

mukavuudesta tai säilytystiloista

tinkimättä.

Buster Q – moottoriveneilyn
tulevaisuus

Ei pelkkä karttaplotteri – Buster Q

edustaa täysin uutta käyttäjäkokemusta.

Se yhdistää ominaisuuksia, kuten

navigoinnin (karttapalvelun tarjoaja C-

Map), viihteen, pitkälle kehitetyn

kaikutoiminnallisuuden, Yamahan

mittariston, langattoman verkon sekä

langattoman päivityksen. Buster Q on

yhtä tehokas kuin moni kannettava

tietokone.

O shore-istuimet

Buster Magnumia ajetaan erillisistuimilta,

jotka on suunniteltu varta vasten o shore-

veneilyyn.

Hydraulinen ohjaus

Buster Magnumin hallittavuutta ja

mukavuutta parantaa hydraulinen ohjaus.

Kansihelat ja kaiteet
ruostumattomasta teräksestä

Buster Magnumin tyylikkäät kansihelat ja

kaiteet ovat ruostumatonta terästä.

Takasivupenkit lisävarusteena

Takapenkkiä täydentävillä sivupenkeillä

veneeseen syntyy U-mallinen

istuinkokonaisuus rennoksi

seurustelumiljööksi.
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Veneen erittely

Pituus 7.20 m
Hull length 7200mm
Leveys 2.50 m
Kuivapaino (kg) 1195kg
No. of persons 8
Polttoainesäiliön tilavuus 300L
Hevosvoimat (HV) 175/225hp
Transom Extra Long
CE Design Certi cation C
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.

Buster Magnum

www.yamaha-marine.eu


