
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.

Malliston lippulaiva

Huoleton

16-tuumainen Buster Q -älynäyttö

vakiovarusteena

Buster Phantom on rekisteröity 12

henkilölle

Kiinteä 800 litran polttoainesäiliö

X-Craftin joustojalalla varustetut

mukavat istuimet viidelle hengelle

Alumiiniturkki

Värilaita, johon värivaihtoehtoja

Helm Master® -järjestelmä saatavana

lisävarusteena

Kaksimoottoriasennus

Sadevedestä tyhjenevä avotila

Buster Phantom



Buster – huoleton valinta
Yhdeksän ja puoli metriä pitkä ja tyylikäs Buster Phantom luo täysin uuden määritelmän suurille

avoveneille. Yamahan kahden V8-moottorin ja 700 hevosvoiman koneet antavat veneelle jopa 400

merimailin toimintasäteen. Buster Phantomin ajaminen täydellä kaasulla tuntuu kuin lentämiseltä

ilman siipiä!

Edistyksellisen runkomuotoilun ansiosta Buster Phantomin ajo-ominaisuudet säilyvät mukavina myös

suurilla nopeuksilla. Lisäksi veneessä on täysjousitetut istuimet ja tukevat tartuntakahvat viidelle

matkustajalle.

Tuplakoneasennus lisää toimintavarmuutta liikuttaessa avomerellä tai ulkosaaristossa. Buster Q -

älynäytöllä varustettu uusi Buster Phantom – nopein ja tyylikkäin tapa nähdä moottoriveneilyn

tulevaisuuteen!
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Helm Master® -järjestelmä
saatavana lisävarusteena

Yamahan oma ainutlaatuinen Helm

Master® -järjestelmä on käänteentekevä

edistysaskel veneen käsittelyssä ja

hallinnassa. Intuitiivisen joystick-ohjaimen

avulla venettä on helppoa ohjata

ahtaissakin paikoissa. Kun käännät

joystickia haluamaasi suuntaan, vene

tottelee käskyäsi. Hallitset venettä

tyylikkäästi, vaivattomasti ja turvallisesti.

U-mallinen takasohva

Takaosan muhkea U-mallinen sohva,

avotilan pöytä ja kaksi kääntyvää istuinta

muodostavat mahtavat puitteet

seurustelulle perheen ja ystävien kesken.

Kansihelat ja kaiteet
ruostumattomasta teräksestä

Buster Phantomin tyylikkäät kansihelat ja

kaiteet ovat ruostumatonta terästä.

X-Craftin joustojalalla
varustetut istuimet

X-Craftin joustojalalla varustetuilla

istuimilla nopea ajo maittaa kovallakin

kelillä.

Sähköhydraulinen ohjaus

Buster Phantomissa on sähköhydraulinen

ohjaus vakiovarusteena.

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.
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Veneen erittely

Pituus 9.47 m
Hull length 9470
Leveys 2.84 m
Kuivapaino (kg) 2265kg
No. of persons 12
Polttoainesäiliön tilavuus separate, 400L
Hevosvoimat (HV) 400/700hp
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.
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