
Buster – bezstarostná
voľba
Buster – najpopulárnejší rad motorových lodí

v severských krajinách – ponúka rozsiahly sortiment

všestranných a odolných hliníkových lodí. Ponúkané

rozmery a konštrukcie pokrývajú celé spektrum činností

na vode od pracovných nárokov až po radostné trávenie

voľného času.

Naše konštrukcie ani kvalita nepoznajú kompromisy.

Naše tradičné remeselné spracovanie si drží vynikajúcu

povesť už po celé generácie. Odolnosť, účelnosť na

každodenné používanie aj schopnosti modelov Buster na

vode už sú legendárne.

Značka Buster Boats sa teraz s veľkou hrdosťou stáva

súčasťou spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V. Toto

vzrušujúce nové partnerstvo nám umožní užšie

spolupracovať na vývoji a vytváraní ešte novátorskejších

produktov.

Buster Q 16" screen as standard

The Buster Magnum is CE certi ed for

8 persons

Fixed fuel tank - 300 litres

Systém na odvádzanie dažďovej vody

Hliníková podlaha

Lakované farebné horné časti trupu

v rôznych farbách

Vyvažovacie klapky v štandardnej výbave

Sklenené čelné sklá

Nový model pre sezónu 2018

Bez starostí

Buster Magnum



Buster – bezstarostná voľba
Moreplavec. Bezpečná. Rýchla. To sú iba niektoré zo superlatívov, ktoré sa používajú na popis

najžiadanejšej lode v tomto segmente. V skutočnosti nový Buster Magnum spĺňa všetko, čo je vyššie

uvedené – a ešte oveľa viac.

Trup je dlhší, takže ponúka bohatý vnútorný priestor aj lepšiu ovládateľnosť, kým priestranné sedenie

umožňuje pohodlne sedieť a baviť sa až 8 ľuďom. Vďaka niekoľkým alternatívam motora si môžete

kombináciu lode a jej pohonu prispôsobiť vlastným potrebám.

Moderné čelné sklo, konzoly a rozloženie sedadiel lodi dodávajú exkluzívny nádych – a to bez

kompromisov v iných praktických otázkach, ako je komfort či úložný priestor. Nový Buster Magnum –

tá najlepšia všestranná loď.

Buster Magnum
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Moderné čelné sklá a konzoly

Moderné čelné sklo, konzoly a rozloženie

sedadiel lodi dodávajú exkluzívny nádych –

a to bez kompromisov v iných praktických

otázkach, ako je komfort či úložný

priestor.

Buster Q – budúcnosť
motorových člnov

Nie je to len obyčajný mapový systém –

Buster Q používateľom ponúkne úplne

novú skúsenosť vďaka integrácii prvkov,

ako je navigácia (C-Map), informačno-

zábavný systém, rozšírené funkcie sonaru,

ukazovatele Yamaha, rozhranie Wi-Fi

a nepretržitá bezdrôtová aktualizácia.

Buster Q má výkon ako mnohé prenosné

počítače.

Sedadlá na plavbu na otvorenom
mori

Buster Magnum sa riadi zo samostatných

sedadiel, ktoré sú špeciálne uspôsobené na

plavbu na otvorenom mori

Hydraulické riadenie

Buster Magnum má hydraulický systém

riadenia pre lepšie ovládanie a komfort.

Hardvér z nehrdzavejúcej ocele

Buster Magnum má zábradlia a hardvér na

palube zo štýlovej nehrdzavejúcej ocele.

Voliteľná sedačka v tvare U

Voliteľná sedačka v tvare U, ktorú je možné

umiestniť na kormu, prispieva k pohodlnému

pobytu na lodi bez zbytočného stresu.
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Boat speci cations

Délka 7.20 m
Dĺžka trupu 7200mm
Nosník 2.50 m
Suchá váha (kg) 1195kg
No. of persons 8
Objem nádrže 300L
Power Range (HP) 175/225hp
Transom Extra Long
CE Design Certi cation C

Buster Magnum

www.yamaha-marine.eu



Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Fotogra e môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi,

pričom sa však zverejnenie týchto snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie na

zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej

dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú vestu a používajte odporúčané bezpečnostné

vybavenie.
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