
Buster – a gondtalan
választás
A skandináv országok legnépszerűbb motorcsónak-

kínálata, a Buster sokoldalú, strapabíró alumínium

csónakok bő választékával várja a vásárlókat. A mérettel

és kialakítással kapcsolatos opciók a hajózás minden

igényét kielégítik, legyen szó munkáról vagy a szabadidő

kellemes eltöltéséről.

A kialakításban és a minőségben nem ismerünk

kompromisszumokat. Tradicionális szakértelmünket

generációk óta elismerés övezi. A Buster modellek

strapabírósága, mindennapos praktikuma és tengerre

termettsége legendás.

A Buster Boatsnál nagyon büszkék vagyunk rá, hogy

vállalatunk a Yamaha Motor Europe N.V. részévé vált. Ez

az izgalmas, új együttműködés lehetővé teszi, hogy még

szorosabban együtt dolgozhassunk, még innovatívabb

termékeket létrehozva.

Buster Q 16" screen as standard

The Buster Magnum is CE certi ed for

8 persons

Fixed fuel tank - 300 litres

Esővíz-elvezető rendszer

Alumínium padló

Fényezett felsőrészek, kiválasztható

színekben

Az ellen-egyensúlyozó lapok az

alapfelszereltség részei

Üveg szélvédők

Új modell a 2018-as szezonra

Gondtalanság

Buster Magnum



Buster – a gondtalan választás
Tengerre termett. Megbízható Gyors. Ezek a szuperlatívuszok tökéletesen jellemzik a kategória

legvonzóbb csónakját. A valóságban az új Buster Magnum modellre a fentiek mindegyike igaz – sőt,

még azoknál is több.

A hosszabb hajótest nagy belső teret és jobb irányíthatóságot eredményez, a tágas

üléselrendezésnek köszönhetően pedig akár 8 személy is kényelmesen utazhat és szórakozhat rajta.

A bőséges motorválaszték lehetővé teszi, hogy saját igényeidre szabd csónakodat.

A modern szélvédő, konzolok és üléselrendezés exkluzív érzetet kölcsönöznek a csónaknak, a

kényelem és a tárolókapacitás feláldozása nélkül. Új Buster Magnum – a legnagyszerűbb

multifunkciós csónak.
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Modern szélvédők és konzolok

A modern szélvédő, konzolok és

üléselrendezés exkluzív érzetet

kölcsönöznek a csónaknak, a kényelem és

a tárolókapacitás feláldozása nélkül.

Buster Q – a motorcsónakok
jövője

A teljesen új felhasználó élményt nyújtó

Buster Q több mint egy chart plotter –

olyan funkciókat tartalmaz, mint a (C-

Map alapú) navigáció, információközlés és

szórakoztatás, speciális szonárfunkciók,

Yamaha műszerek, Wi-Fi és gördülékeny,

vezeték nélkül frissíthetőség. A Buster Q

teljesítménye számos laptopéval

megegyezik.

Fedélzeti ülések

A különálló vezetőülésből vezethető Buster

Magnumot kimondottan tengeri hajózásra

terveztük

Hidraulikus kormányzás

A Buster Magnum hidraulikus

kormányzása tovább javítja az

irányíthatóságot és a kényelemérzetet.

Rozsdamentes acél tartozékok

A Buster Magnum fedélzeti tartozékai és

korlátjai stílusos rozsdamentes acélból

készülnek

Opcionális U-alakú kanapé

A tat opcionális U-alakú kanapéján az

utasok stresszmentesen és kényelmesen

élvezhetik egymás társaságát.
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Boat speci cations

Hossz 7.20 m
Hajótest hossza 7200mm
Legnagyobb szélesség 2.50 m
Száraz tömeg (kg) 1195kg
No. of persons 8
Üzemanyag tank kapacitása 300L
Teljesítmény tartomány - kW (LE) (tologasd) 175/225hp
Transom Extra hosszú
CE Design Certi cation C
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A katalógusban szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül

megváltozhatnak. A fényképeken szereplő hajókat professzionális vezetők vezetik, a képek nem

szolgálnak iránymutatásul a biztonságos használatra vagy használati stílusra vonatkozóan. Mindig tartsd

be a helyi vízi rendészeti szabályzatokat. Mindig viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy

egyéb életmentő eszközt hajózás közben.
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