
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.

Huoleton

Uppoamaton

Vähäinen uppouma – painaa vain 100 kg

Voimanlähteissä on valinnanvaraa

Ainoa Buster-vene, joka on suunniteltu

myös soudettavaksi

Helppo nostaa keulan ja perän

pyöristetyistä kahvoista

Buster Mini



Buster – huoleton valinta
Buster Mini on erinomainen valinta mökkiveneeksi, kalaveneeksi, pieniin veneretkiin tai isomman

veneen pikkuapulaiseksi. Se liikkuu valintasi mukaan käsivoimin tai poltto- tai sähkömoottorilla.

Buster Mini on täysalumiinisena lähes huoltovapaa. Se ei vaadi muuta kuin makeavesipesun silloin

tällöin. Lasikuituveneeseen verrattuna Buster Mini on mitä huolettomin valinta.

Uppoamattomana se on erittäin turvallinen valinta. Vain satakiloista Buster Miniä on helppo käsitellä

rannassa. Myös talvisäilytys on vaivatonta – vene tarvitsee vain kääntää ylösalaisin talvikaudeksi.
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Voimanlähteissä on
valinnanvaraa

Buster Mini liikkuu valintasi mukaan

käsivoimin tai poltto- tai

sähkömoottorilla.

EasyBail poistaa sadeveden
niin vesillä kuin kuivalla
maallakin

Sadesääkään ei kulkua haittaa, sillä

patentoitu Easy Bail -tyhjennysventtiili

poistaa veden veneestä myös ajon aikana.
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Veneen erittely

Pituus 3.88 m
Leveys 1.49 m
Kuivapaino (kg) 104kg
No. of persons 3
Polttoainesäiliön tilavuus -
Hevosvoimat (HV) 5.9kW/8hp
Transom Long
CE Design Certi cation D
Moottorin enimm.teho 2.0kW/8hp
Depth 0.18m
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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.
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