Buster Magnum

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.

Buster Q 16" screen as standard
The Buster Magnum is CE certi ed for
8 persons
Fixed fuel tank - 300 litres
Regenwaterafvoersysteem
Aluminium vloer
Bovenlijst romp in diverse
kleurstellingen leverbaar
Trimvlakken als standaard
Glazen windschermen
Nieuw model voor seizoen 2018
Onderhoudsarm

Buster Magnum
Buster - het onderhoudsarme alternatief
Zeevaardig. Veilig. Snel. Dit zijn een aantal van de omschrijvingen die zijn gebruikt om de meest
gewilde boot in dit segment te beschrijven. In werkelijkheid is de nieuwe Buster Magnum dit alles, en
meer.
De romp is langer met een genereus binnenvolume en verbeterde wendbaarheid, terwijl de ruime
zitgroep plaats biedt aan acht personen voor comfortabel varen en gezellig bij elkaar zitten. Met
meerdere motorvarianten kunt u uw boot/motor-pakket aan uw persoonlijke wensen aanpassen.
Het moderne windscherm en de moderne consoles en zitplaatsopstelling geven de boot een chique
uitstraling, zonder dat aan praktische aspecten zoals comfort en bergruimte wordt ingeboet. De
nieuwe Buster Magnum - de perfecte alleskunner.
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Buster Magnum

Moderne windschermen en
consoles

Buster Q - de toekomst van
motorboten

Het moderne windscherm en de moderne

De Buster Q is niet slechts een

consoles en zitplaatsopstelling geven de

kaartplotter maar een volledig nieuwe

boot een chique uitstraling, zonder dat

gebruikerservaring, die beschikt over

aan praktische aspecten zoals comfort en

functies als navigatie (C-Map),

bergruimte wordt ingeboet.

infotainment, geavanceerde
sonarfunctionaliteit, Yamaha meters, WiFi
en naadloze draadloze updates. Buster Q
is net zo krachtig als vele laptops.

O shore stoelen
De Buster Magnum wordt bestuurd vanaf
afzonderlijke stoelen, speciaal ontworpen
voor het varen op open zee

Hydraulische besturing
De Buster Magnum heeft een hydraulische
besturing voor extra controle en comfort.

Roestvrijstalen
bevestigingsmaterialen
De Buster Magnum heeft
bevestigingsmaterialen op het dek en
handgrepen van stijlvol roestvrij staal
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Optionele U-vormige bank
De optionele U-vormige achterbank zorgt
ervoor dat u en uw gasten stressvrij kunnen
ontspannen.

Buster Magnum
Boot speci caties
Lengte
Romplengte
Breedte
Gewicht droog
Aantal personen
Inh. brandstoftank
Vermogen kw (pk)
Staartlengte
CE Design Certi caat
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7.20 m
7200mm
2.50 m
1195kg
8
300L
175/225hp
Extra langstaart
C

Buster Magnum
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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